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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα (ΑΣΣ) αποτελεί µία από τις
σηµαντικότερες ερευνητικές καινοτοµίες στην Τεχνολογία Σκυροδέµατος κατά
τις τελευταίες δεκαετίες και είναι αξιόλογο ότι, ακόµη και σχεδόν τριάντα χρόνια
µετά την πρώτη υλοποίησή του, συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον των
µελετητών και των κατασκευαστών, αλλά και του ακαδηµαϊκού κόσµου, σε
παγκόσµιο επίπεδο. Η παρούσα εισήγηση περιλαµβάνει µια συνοπτική
παρουσίαση του ΑΣΣ και των ιδιαιτεροτήτων του και αποσκοπεί σε µια
ολοκληρωµένη ενηµέρωση των αναγνωστών, ανεξαρτήτως της πρωθύστερης
γνώσης και εµπειρίας τους. Ξεκινώντας µε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή και
τη σκιαγράφηση των λόγων που οδήγησαν στην ανάπτυξή του ΑΣΣ, και
διατρέχοντας τις κυριότερες πληροφορίες σχετικά µε τα γενικά χαρακτηριστικά,
τις ιδιότητες και τη συµπεριφορά του, η εισήγηση αναφέρεται στο τρέχον µερίδιο
της αγοράς, συνοψίζει το παρόν πλαίσιο εφαρµογής και παραθέτει τις κυριότερες
σύγχρονες ερευνητικές τάσεις.
ABSTRACT : Self-compacting concrete (SCC) is one of the most significant
research innovations in Concrete Technology over the last few decades and it is
remarkable that, even after almost thirty years since its first implementation, it still
attracts the interest of designers and construction engineers, as well as of
academics, from around the world. The current announcement includes a concise
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presentation of SCC and its features and aims at a comprehensive briefing of the
readers, regardless of their previous knowledge and experience. Starting with a
short historical review and a description of the causes that led to the development
of SCC, and going over the key information on its general characteristics,
properties and behaviour, this paper discusses the current market share,
summarises the current framework and lists the major current research trends.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο βασικός στόχος του σχεδιασµού και της κατασκευής έργων από οπλισµένο
σκυρόδεµα είναι η παραγωγή ενός εύρωστου και ανθεκτικού τελικού προϊόντος.
Στη βάση µιας ολοκληρωµένης και ορθής µελέτης, η δοµική επάρκεια, η
ανθεκτικότητα και η αισθητική κάθε δοµικού µέλους συναρτώνται ευθέως µε την
ποιότητα της κατασκευής και την αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ
σκυροδέµατος και εγκιβωτισµένου χάλυβα οπλισµού.
Μια βασική παράµετρος που επηρεάζει σηµαντικά τη συνεργασία µεταξύ
σκυροδέµατος και χάλυβα, ώστε τα δύο υλικά να λειτουργήσουν συνθετικά, είναι
η αποτελεσµατικότητα της συµπύκνωσης του νωπού σκυροδέµατος, που
συµβάλλει στην εξαγωγή του εγκλωβισµένου αέρα και στον πλήρη εγκιβωτισµό
των ράβδων οπλισµού. Όµως, παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας και των τεχνικών
µέσων, είναι γνωστό ότι η συµπύκνωση του σκυροδέµατος παραµένει ακόµη και
σήµερα η Αχίλλειος πτέρνα του Συµβατικού Σκυροδέµατος (ΣΣ). Στη βάση ενός
ορθά σχεδιασµένου µίγµατος µε κατάλληλη κοκκοµετρία, η ελλιπής συµπύκνωση
συχνά αναγνωρίζεται ως η βασική αιτία µερικών από τις συνηθέστερες
κατασκευαστικές αστοχίες, που περιλαµβάνουν κρύους αρµούς και επιφανειακές
ατέλειες (Σχήµα 1), και επιφανειακά και κρυφά κενά και σπηλαιώσεις (Σχήµα 2).
Οι αστοχίες αυτές έχουν ως αποτέλεµα την τοπική υποβάθµιση της ποιότητας του
σκυροδέµατος και τον ανεπαρκή εγκιβωτισµό των ράβδων οπλισµού, µε συνέπεια
την ανεπαρκή συνεργασία των δύο κύριων υλικών (σκυρόδεµα και χάλυβας).

Σχήµα 1. Συνήθεις επιφανειακές αστοχίες σε συµβατικο σκυροδεµα.
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Σχήµα 2. Κενά και ανεπαρκής εγκιβωτισµός ράβδων σε συµβατικο σκυροδεµα.

Η ανεπαρκής συµπύκνωση συνήθως αποδίδεται στην έλλειψη κατάρτισης του
εργατικού δυναµικού και ελλιπούς Ελέγχου Ποιότητας (Quality Control, QC),
αλλά και σε αντικειµενικές δυσκολίες, όπως η γεωµετρική πολυπλοκότητα των
τύπων και η αυξηµένη πυκνότητα των οπλισµών (Σχήµα 3), ειδικά σε κρίσιµα
στοιχεία (π.χ. τοιχία κλιµακοστασίων) ή/ και σε κρίσιµες περιοχές στοιχείων (π.χ.
κόµβοι). Αυτοί οι παράγοντες δεν επιτρέπουν την ορθή εφαρµογή της
συµπύκνωσης και δυσχεραίνουν την ελεύθερη ροή του σκυροδέµατος στους
τύπους και τον αποτελεσµατικό εγκιβωτισµό των ράβδων οπλισµού.

Σχήµα 3. Πυκνά οπλισµένα στοιχεία: (α) Τοιχία σκυροδέµατος, (β) Υποστυλώµατα σε νέο σταθµό
του µετρό στο Λονδίνο (Crossrail - Paddington), (γ) Τοιχία σε νέο σταθµό του µετρό στο Λονδίνο
(Crossrail - Bond Street), (δ) Τοιχία σε πυρήνα ανελκυστήρα (έργο στα Βαλκάνια).
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Το Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα (ΑΣΣ) µπορεί δυνητικά να επιλύσει αυτά τα
προβλήµατα: ως ένα σκυρόδεµα υψηλής επιτελεστικότητας, µε ενισχυµένη
ρεολογική συµπεριφορά, το ΑΣΣ έχει τη δυνατότητα να ρέει γύρω από τις
ράβδους οπλισµού και άλλα εµπόδια και να αντιστέκεται στη δυναµική απόµιξη
(κατά τη ροή), διατηρώντας την οµοιογένειά του. Έτσι, µπορεί να πληροί
αποτελεσµατικά ακόµη και πυκνά οπλισµένους ή γεωµετρικά περίπλοκους
τύπους, εγκιβωτίζοντας πλήρως τις ράβδους οπλισµού, υπό το ίδιο βάρος του και
χωρίς την ανάγκη µηχανικής δόνησης, παράγοντας ένα πυκνό και σταθερό τελικό
προϊόν υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη στατική απόµιξη (κατά τη σκλήρυνση).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το ΑΣΣ έχει εγκαθιδρυθεί ως τεχνολογία από το µέσο της δεκαετίας του 90 και
έχει, έκτοτε, διέλθει από συνεχή βελτιστοποίηση και ανάπτυξη. Προσπάθειες για
ανάπτυξη και χρήση παρόµοιων σκυροδεµάτων ενισχυµένης ρεολογίας, κυρίως
σε υποθαλάσσιες κατασκευές, πασσάλους και άλλες εφαρµογές θεµελιώσεων
αναφέρονται στη βιβλιογραφία ήδη από το 1960 και υποστηρίζονταν, εν πολλοίς,
από τη σηµαντική (παράλληλη) ανάπτυξη της τεχνολογίας χηµικών πρόσθετων.
Σε µια παλαιότερη παρουσίαση (De Schutter, 2012) αναφέρθηκε ότι ακόµα
παλαιότερα, κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες του προηγούµενου αιώνα (19061920), έγινε χρήση µίας πατέντας µε την ονοµασία ‘Non Plus System’, που
αποτελεί πρόγονο του ΑΣΣ. Το σύστηµα αυτό αποτελείτο από ένα «υγρό»
σκυρόδεµα που γέµιζε τους τύπους χωρίς την ανάγκη συµπύκνωσης, το οποίο
όµως εγκαταλείφθηκε λόγω της ανάγκης για πολύπλοκους και υψηλού κόστους για την εποχή- τύπους. Πάντως, σήµερα θεωρείται ότι το ΑΣΣ έχει τις κύριες
ρίζες του στην έντονη ανακατασκευή που ακολούθησε τον ∆εύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο, και τα εκτεταµένα σηµάδια υποβάθµισης που παρατηρήθηκαν κατά τις
επόµενες δύο δεκαετίες και αποδόθηκαν στην ανεπαρκή ποιότητα εργασίας και,
κυρίως, της συµπύκνωσης του σκυροδέµατος.
Σε µία προσπάθεια να περιοριστεί η εξάρτηση από τις ικανότητες του εργατικού
δυναµικού, το ΑΣΣ προτάθηκε στην Ιαπωνία προς το τέλος της δεκαετίας του 80,
µε το πρωτότυπο να αναπτύσσεται το 1988. Η Ιαπωνική Κοινότητα Πολιτικών
Μηχανικών (Japan Society of Civil Engineers) εξέδωσε τα πρώτα έγγραφα
οδηγιών µερικά χρόνια αργότερα (JSCE 1996, JSCE 1998). Την ίδια εποχή, η
∆ιεθνής Ένωση Εργαστηρίων και Ειδικών στα ∆οµικά Υλικά, Συστήµατα και
Κατασκευές (Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux,
Systèmes de Construction et Ouvrages) εξέδωσε µια ευρεία σειρά από τεχνικά
κείµενα και οδηγίες (RILEM 2000, RILEM 2006, RILEM 2007, RILEM 2014)
που περιλάµβαναν τους πλέον σύγχρονους κανόνες τέχνης και τεχνικής της
εποχής έκδοσής τους.
Ένας σηµαντικός σταθµός στην ιστορία του ΑΣΣ αποτελεί το έτος 2004, κατά το
οποίο ιδρύθηκε µία ευρωπαϊκή ερευνητική οµάδα εργασίας που, χρησιµοποιώντας
την εµπειρία δώδεκα ευρωπαϊκών χωρών και σε συνεργασία µε την επιστηµονική
κοινότητα Concrete Society του Ηνωµένου Βασιλείου, έθεσε το βασικό
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κανονιστικό πλαίσιο και εξέδωσε µία από τις πλέον αναγνωρίσιµες και συχνά
αναφερόµενες τεχνικές οδηγίες για το ΑΣΣ (EFNARC, 2005). Παρά το γεγονός
ότι οι οδηγίες αυτές είναι πλέον παρωχηµένες, έθεσαν αδιαµφισβήτητα τη βάση
για την περαιτέρω ανάπτυξη του βασικού κανονιστικού κειµένου για το ΑΣΣ στην
Ευρώπη (EN 206-9:2010), που αργότερα συµπεριλήφθηκε στο ισχύον, σήµερα,
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 206 (2013). Παράλληλα, µία ξεχωριστή τεχνική οδηγία
µε πλούσιο περιεχόµενο επί του ΑΣΣ εκδόθηκε από την επιστηµονική κοινότητα
Concrete Society (2005).
Στη Βόρεια Αµερική, το ΑΣΣ δεν εισήχθη παρά µόνο µετά το µέσο της δεκαετίας
του 90, µε τις πρώτες εφαρµογές να σχετίζονται κυρίως µε εργασίες επισκευών
και αποκαταστάσεων. Στη συνέχεια, το ΑΣΣ αποδείχτηκε αρκετά ελκυστικό για
τη βιοµηχανία της προκατασκευής και οι πρώτες σχετικές τεχνικές οδηγίες
εκδόθηκαν το 2003 από το αµερικάνικο Ινστιτούτο Προκατασκευασµένου
Σκυροδέµατος (Precast Concrete Institute) (PCI, 2003). Λίγο αργότερα, το 2007,
η Επιτροπή 237 του Αµερικάνικου Ινστιτούτου Σκυροδέµατος (American
Concrete Institute) εξέδωσε µια περιεκτική τεχνική οδηγία (ACI, 2007), η οποία
είναι υπό αναθεώρηση, ώστε στην επόµενη έκδοσή της να περιλάβει τις πλέον
σύγχρονες εξελίξεις στο ΑΣΣ.
Όσο αφορά στον ελληνικό χώρο, το κανονιστικό πλαίσιο για το ΑΣΣ
περιλαµβάνει το προσαρµοσµένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-9 (2010) και την
Εθνική Προδιαγραφή του ΕΛΟΤ (TΠ 1501-01-01-06-00:2009), στην οποία κάνει
απλή αναφορά και ο νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-16). Το
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργάνωσε την πρώτη σχετική ηµερίδα µε
αποκλειστικό αντικείµενο το ΑΣΣ το 2008 πρακτικά της οποίας διατίθενται
ελεύθερα στο διαδίκτυο (ΤΕΕ, 2008), ενώ σηµαντική ήταν η συµβολή
ερευνητικών οµάδων στα προηγούµενα Συνέδρια Σκυροδέµατος (κυρίως µετά το
2000) µε ερευνητικές µελέτες στο ΑΣΣ. Αξίζει, επιπλέον, να σηµειωθεί ότι
επιπλέον πληροφορίες και πρακτικές συµβουλές για το ΑΣΣ περιλαµβάνονται
στην Τεχνική Οδηγία 5 (ΤΟ5, 2014) της Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
(ΕΤΣ) του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ) που διατίθεται
ελεύθερα στο διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα του συλλόγου.
Είναι προφανές ότι το παρόν άρθρο δεν µπορεί να αναπαράγει το συνολικό
παραχθέν έργο, αλλά είναι αξιοσηµείωτο ότι ένα σηµαντικό πλήθος ερευνητικών
οµάδων, αλλά και οµάδες επαγγελµατιών µηχανικών ανά τον κόσµο έχουν ενεργά
συνεισφέρει στη σηµαντική ώθηση της τεχνολογίας ΑΣΣ στην πάροδο των ετών,
µε τα ευρήµατά τους να έχουν ανακοινωθεί σε περισσότερα από 15 ∆ιεθνή
Συνέδρια (µε αποκλειστικό αντικείµενο το ΑΣΣ) από το 1998 και πολυάριθµα
επιστηµονικά άρθρα σε υψηλής ποιότητας επιστηµονικά περιοδικά. Αξιόλογη,
θεωρείται, επίσης η συµβολή ερευνητικών οµάδων από τα ελληνικά και κυπριακά
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ∆ιδακτορικές
∆ιατριβές: Αναγνωστόπουλος (2009), Γεωργιάδης (2010), Καφφετζάκης (2014),
και Σφήκας (2014), που έχουν δηµοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα και είναι
διατίθενται ελεύθερα από το Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών, ΕΑ∆∆) και
την εγχώρια βιοµηχανία, αλλά και Ελλήνων και Κύπριων ακαδηµαϊκών και
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ερευνητών που συµµετέχουν τόσο σε ελληνικά όσο και διεθνή ερευνητικά
προγράµµατα και επιστηµονικές επιτροπές που σχετίζονται µε το ΑΣΣ (π.χ.
επιτροπή ACI 237, διάφορες επιτροπές RILEM).

ΠΡΩΙΜΕΣ ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΣ
Το ΑΣΣ δεν ήταν πάντα αποδεκτό από τον κατασκευαστικό κόσµο. Ειδικά κατά
τα πρώτα χρόνια ανάπτυξής του, αντιµετώπισε ισχυρή έλλειψη εµπιστοσύνης από
τους πιο έµπειρους µηχανικούς, για µια σειρά από διαφορετικούς λόγους:

•
•

Τις δυσκολίες γρήγορης, αποτελεσµατικής και εύρωστης εφαρµογής

•
•
•

Την αρχική απουσία σχετικών πρότυπων µεθόδων ελέγχου

Την επικρατούσα αντίληψη ότι η υψηλή κάθιση είναι πάντα καταστροφική
Τον δισταγµό αποδοχής κατά το στάδιο µελέτης και προδιαγραφής
Θέµατα κόστους, ειδικά όσο αφορά στο κόστος παραγωγής

Όπως µε όλες τις καινοτόµες ιδέες, όταν τα πιθανά οφέλη αναγνωρίστηκαν,
έγιναν επιπλέον προσπάθειες να διερευνηθούν οι µηχανισµοί συµπεριφοράς, να
βελτιστοποιηθούν τα υλικά και οι µέθοδοι και να αποκτηθεί πρακτική εµπειρία. Ο
ενθουσιασµός των ερευνητών και η τόλµη µεµονωµένων µηχανικών, που
εργάστηκαν συστηµατικά και εντατικά, ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν σε
ικανοποιητικές και, πολλές φορές, καινοτόµες λύσεις στα παραπάνω θέµατα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΟΦΕΛΗ
Το ΑΣΣ γενικώς παράγεται από τα ίδια βασικά συστατικά υλικά όπως το ΣΣ
(τσιµέντο, τσιµεντοειδή υλικά και πρόσµικτα/ πληρωτικά, αδρανή, χηµικά
πρόσθετα και νερό), αλλά σε διαφορετικές αναλογίες, και είναι λιγότερο ανεκτικό
σε µεταβολές στην υγρασία, τη διαβάθµιση των αδρανών και το περιεχόµενο σε
λεπτόκοκκα υλικά. Για τον λόγο αυτόν, η οµοιοµορφία και η σταθερότητα της
προµήθειας κατά την παραγωγή είναι ουσιαστικοί παράγοντες για την παρασκευή
ΑΣΣ. Σε γενικές γραµµές, µπορεί να ειπωθεί ότι, εν σχέσει προς το ΣΣ, το ΑΣΣ
προσφέρει:

•

Βελτιωµένη ρεολογική συµπεριφορά, που σχεδιάζεται κατάλληλα για
συγκεκριµένες εφαρµογές

•
•

Ταχύτερη διάστρωση, µειωµένο εξοπλισµό και λιγότερη εργασία

•

Γενικά παρόµοια ή καλύτερη µηχανική συµπεριφορά και βελτιωµένη
ανθεκτικότητα
Πιο σταθερή συµπεριφορά (υπό την έννοια µικρότερης διασποράς
ιδιοτήτων), ειδικά σε µεγαλύτερες αποστάσεις από το σηµείο έγχυσης

6

•

Υψηλή αισθητική, µε πολύ καλές τελικές επιφάνειες, χωρίς ατέλειες και
λοιπά ελαττώµατα

•

Βελτιωµένο περιβάλλον εργασίας, µε περιορισµένο επίπεδο θορύβου και
λιγότερους κινδύνους για το εργατικό δυναµικό (ασφάλεια και υγιεινή)

•

Βελτιωµένη βιωσιµότητα, κυρίως λόγω της αποτελεσµατικής χρήσης βιοµηχανικών παραπροϊόντων και της περιορισµένης ανάγκης για επισκευές

Ένα αυξηµένο αρχικό κόστος θα πρέπει να είναι αναµενόµενο για το ΑΣΣ, ειδικά
σε εφαρµογές όπου απαιτείται σηµαντικά βελτιωµένη ρεολογική συµπεριφορά. Η
ανάγκη για πρόσθετο εξοπλισµό δοκιµών και εντατικότερο Έλεγχο Ποιότητας,
καθώς επίσης και για τύπους (ξυλότυπους, µεταλλότυπους) καλύτερης ποιότητας
για να ανθίστανται στις υψηλότερες πιέσεις (που ενίοτε προσεγγίζουν την
υδροστατική), αναµένεται να αυξήσει το αρχικό κόστος ενός έργου. Από την
άλλη πλευρά, η εισαγωγή βιοµηχανικών (λεπτόκοκκων) παραπροϊόντων στο
µίγµα, η αυξηµένη παραγωγικότητα, το µειωµένο εργατικό κόστος και η
περιορισµένη κατανάλωση ενέργειας, καθώς επίσης και η µειωµένη απαίτηση για
επισκευές κατασκευαστικών αστοχιών, µπορούν να εξισορροπήσουν το τελικό
κόστος. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, απουσία ορθού σχεδιασµού και ελέγχου στα
αρχικά στάδια ενός έργου, η πιθανότητα για δαπανηρά κατασκευαστικά λάθη
είναι αυξηµένη. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για συνεχή και καλή συνεργασία µεταξύ
όλων των συνεργαζόµενων µερών (Μελετητής, Παραγωγός, Προµηθευτής,
Εργολάβος) είναι -ειδικά για το ΑΣΣ- ιδιαιτέρως επιτακτική.

ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ∆ΟΚΙΜΕΣ
Η επιτελεστικότητα του ΑΣΣ χαρακτηρίζεται από την ικανότητα πλήρωσης
(ικανότητα ροής) σε (µη) εµποδιζόµενες συνθήκες, το ιξώδες και τη
διελευσιµότητα διαµέσου στενών ανοιγµάτων και την αντίσταση σε απόµιξη, ήτοι
την ικανότητα να παραµένει οµοιογενές κατά τη διάστρωση (δυναµική
σταθερότητα) και πήξη/ σκλήρυνση (στατική σταθερότητα). Η βιβλιογραφία
προσφέρει µία ευρύ πλήθος δοκιµών επιτελεστικότητας, κάποιες εκ των οποίων
δεν είναι προτυποποιηµένες, αλλά µπορεί να είναι πολύ αποδοτικές για
εξειδικευµένες εφαρµογές. Η κατάταξη του µίγµατος σε κλάσεις
πραγµατοποιείται µε προτυποποιηµένες δοκιµές (Εξάπλωση, Χοάνη V, ∆οχείο L,
Απόµιξη µε Κόσκινα, ∆είκτης Οπτικής Σταθερότητας). Περισσότερες
πληροφορίες µπορούν να αναζητηθούν στην προαναφερθείσα πλούσια
βιβλιογραφία.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το ΑΣΣ µπορεί πρακτικά να χρησιµοποιηθεί για σχεδόν κάθε τύπο εφαρµογής.
Πέραν των πλεονεκτηµάτων υγιεινής και ασφάλειας, λόγους για να επιλεχθεί το
ΑΣΣ ως εναλλακτική λύση αποτελούν τόσο η απαίτηση για υψηλή ποιότητα
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τελικής επιφάνειας όσο και η ανάγκη υψηλής παραγωγικότητας (απαιτητικό
πρόγραµµα κατασκευής). Ο πυκνός οπλισµός, η περίπλοκη γεωµετρία των τύπων,
ή οι αποµακρυσµένες, δύσκολα προσβάσιµες, περιοχές έγχυσης, αποτελούν
επίσης συνθήκες όπου η σκοπιµότητα του ΑΣΣ θα πρέπει να αξιολογείται. Τέλος,
οφέλη από τη χρήση ΑΣΣ µπορούν επίσης να έχουν οι εφαρµογές επισκευών
(λεπτότοιχοι µανδύες, αποκαταστάσεις επικαλύψεων, κ.λπ.). Μέχρι σήµερα, το
ΑΣΣ έχει χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία σε:

•

Τοιχία πυρήνα σκυροδέµατος, θεµελιώσεις µε σκυρόδεµα µάζας και
θεµελιώσεις υψηλών κατασκευών από σκυρόδεµα και δοµικό χάλυβα

•

Αρχιτεκτονικά στοιχεία σε εκκλησίες, µουσεία, υπόστεγα κ.λπ.

•

Θεµελιώσεις, βάθρα, κεφαλόδεσµους, καταστρώµατα και δοκούς στήριξης
σε γέφυρες από σκυρόδεµα

•

Εφαρµογές επιτόπιας σκυροδέτησης, εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ή
προκατασκευής σε σήραγγες

•

Σιλό και δεξαµενές (για αποθήκευση πρώτων υλών, τροφής και πόσιµου
νερού, δεξαµενές ακαθάρτω, κατασκευές αποθήκευσης υγρού υδρογόνου)

•
•

Φρέατα, βαθείς πασσάλους και έργα ενίσχυσης εδάφους

•

Σύµµικτες κατασκευές, αποτελούµενες από στοιχεία µε µεταλλικό
περίβληµα και έγχυτο σκυρόδεµα
Προκατασκευασµένες διατοµές κάθε σχήµατος και µεγέθους

Μερικά παραδείγµατα εφαρµογών παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.

Σχήµα 5. (α, β) Network Rail & Costain Ltd: Ανάπλαση του ιστορικού σιδηροδροµικού σταθµού
London Bridge: Κεφαλόδεσµος και τελικό βάθρο ΑΣΣ, (γ) ∆ηµοτικό διαµέρισµα Φιλοθέης-Ψυχικού:
Πυλώνες ΑΣΣ σε πεζογέφυρα.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Με βάση τα στατιστικά δεδοµένα του έτους 2015 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Έτοιµου Σκυροδέµατος (European Ready-Mixed Concrete Organisation)
(ERMCO, 2016), η παραγωγή ΑΣΣ (στα 20 κράτη µέλη του οργανισµού) ανήλθε
σε 1.9% της συνολικής παραγωγής σκυροδέµατος (Σχήµα 6), η οποία κυµάνθηκε
σε 350 εκ. τόνους. Σύµφωνα µε µια πρόσφατη αναπτυξιακή µελέτη (Statistics
MRC, 2017) ο αναµενόµενος ρυθµός ετήσιας ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο
για το ΑΣΣ κατά την επόµενη επταετία (2017-2023) αναµένεται να ανέλθει σε
σχεδόν 11%.
Όσο αφορά στην παραγωγή ΑΣΣ (ως ποσοστό της συνολικής παραγωγής
σκυροδέµατος) στις κύριες αγορές, η Ιαπωνία φαίνεται να διατηρεί ηγετικό ρόλο
(4.0%), ενώ σηµαντική ήταν η χρήση στη Ρωσία (3.0%) που παρουσίασε
σηµαντική αύξηση (+200%), εν σχέσει προς την αντίστοιχη παραγωγή του 2014.
Στα 20 κράτη µέλη της ERMCO, οι χώρες µε υψηλότερα ποσοστά παραγωγής
είναι, κατά φθίνουσα σειρά: η ∆ανία (30%), η Γαλλία (5.0%) και η Νορβηγία
(3.0%). Πάντως, η υψηλή παραγωγή της ∆ανίας οφείλεται στη χρήση ΑΣΣ
γενικώς χαµηλής εξάπλωσης, µε τυπικά µίγµατα που προσοµοιάζουν το ΣΣ και
χρησιµοποιούνται, κυρίως, σε εφαρµογές προκατασκευής, πλάκες επί εδάφους
και έργα ενίσχυσης εδαφών. Για την παραγωγή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
επίσηµα στοιχεία, είναι όµως γνωστό ότι η παραγωγή ΑΣΣ παραµένει γενικώς σε
χαµηλά επίπεδα, ενώ ένα µέρος των εφαρµογών επίσης αφορά µίγµατα χαµηλής
επιτελεστικότητας (που εστιάζουν περισσότερο στην εξάπλωση, παρά στα
υπόλοιπα βασικά ρεολογικά χαρακτηριστικά του ΑΣΣ).

Σχήµα 6. Στατιστικά στοιχεία παραγωγής ΑΣΣ (% της συνολικής παραγωγής σκυροδέµατος)
(αριστερά) Κύριες αγορές (δεξιά) Στατιστικά ανά χώρα (20 κράτη µέλη ERMCO).
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΣΣ
Το ΑΣΣ είναι από τη φύση του ένα ειδικό σκυρόδεµα, αλλά υπάρχει και µία σειρά
ειδικών τύπων ΑΣΣ (Σχήµα 7), που χρησιµοποιούνται ως πρωτοποριακές,
καινοτόµες λύσεις σε έργα µεγάλης σπουδαιότητας ή βρίσκονται, επί του
παρόντος, υπό έρευνα, µε σκοπό: (i) την επίτευξη βελτιωµένης ρεολογίας, (ii) την
αντίσταση σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας και (iii) την εφαρµογή
απαιτητικών µεθόδων κατασκευής.

Σχήµα 7. Ειδικοί τύποι ΑΣΣ (η χρήση αγγλικών όρων γίνεται για να βοηθήσει στην κατανόηση των
διεθνώς καταχωρηµένων αρκτικόλεξων) (Sfikas, 2016).

Οι περισσότεροι ειδικοί τύποι ΑΣΣ αφορούν ειδικά µη-αυτοσυµπυκνούµενα
σκυροδέµατα, όπου η ικανότητα αυτοσυµπύκνωσης και η βελτιωµένη ρεολογική
συµπεριφορά αναµένεται να επιφέρουν επιπλέον πλεονεκτήµατα, και παράλληλα
σηµαντικό κέρδος σε όρους χρόνου, υλικών και κόστους, και σχετίζονται µε την
αποτελεσµατική ικανότητα πλήρωσης κενών σε εφαρµογές µε προτοποθετούµενα αδρανή ή βραχώδεις λίθους (preplaced aggregates, rock-filled),
την ουσιαστική µείωση βάρους µε χρήση ελαφρών αδρανών (ελαφροσκυρόδεµα),
την προσπελασιµότητα σε αποµακρυσµένες περιοχές σκυροδέτησης ή/ και τη
δυνατότητα πλήρωσης περίπλοκων διατοµών (επισκευαστικές κονίες), την
αποφυγή συµπύκνωσης για πρακτικούς λόγους ή/ και λόγους εξοικονόµησης
ενέργειας (π.χ. σκυρόδεµα βαρέων αδρανών) και τον περιορισµό της ανάγκης για
εργασίες φινιρίσµατος και τελειωµάτων (αυτοεπιπεδούµενο σκυρόδεµα, ειδικά
κονιάµατα). Μια εκτενής παρουσίαση υπάρχει στη βιβλιογραφία (RILEM, 2014).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα (ΑΣΣ) αποτελεί:

•

Μια αναγνωρισµένη τεχνολογία, που προσφέρει πολλά τεχνικά και
οικονοµικά πλεονεκτήµατα σε µια σειρά εφαρµογών, αλλά µπορεί να µην
είναι σκόπιµη εάν τα πλεονεκτήµατα αυτά δεν είναι απολύτως επιθυµητά
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•

Μια βιώσιµη λύση, φιλική για το περιβάλλον, µε µια δυναµική να
διασφαλίσει την µακροπρόθεσµη ποιότητα της κατασκευής

•

Ένα υψηλής ποιότητας τελικό προϊόν που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό
και πλήρη κατανόηση των κινδύνων, των απαιτήσεων για στοχευόµενες
δοκιµές και καλή συνεργασία µεταξύ όλων των συνεργαζόµενων µερών

•

Ένα ειδικό σκυρόδεµα που απαιτεί καλή γνώση των υλικών, και µπορεί να
αποτελέσει τη βάση για πιο εξειδικευµένη τεχνολογία, µε µια σειρά από
ειδικά ΑΣΣ για απαιτητικές εφαρµογές

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για τη διαρκή ανταλλαγή χρήσιµων απόψεων επί θεµάτων ΑΣΣ, και την παροχή
του φωτογραφικού υλικού της παρούσας εισήγησης, ευχαριστίες οφείλονται
στους (µε αλφαβητική σειρά): A. Cooper (OTB Concrete, UK), I. Gibb (Mott
MacDonald Ltd.), A. Legg (Tarmac, UK), C. Pade (Danish Technological
Institute), S. Thorpe (CEMEX, UK – Concrete Society), Χ. Βογιατζή (Λαρσινός),
Β. Καλοϊδά (Όµιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής, µέλος του Οµίλου LafargeHolcim), Α.
Κανελλόπουλο (Univ. of Hertfordshire), Ν. Καρυστινό (Archirodon Group NV),
Μ. Κατσάκου (Όµιλος Τιτάν), Χ. Λεπτοκαρύδη (Saudi Ready Mix), Ά. Μηνά (Π.
Κύπρου), Ε. Μπαδογιάννη (Ε.Μ.Π.), Μ. Νοµικού (Όµιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής, µέλος
του Οµίλου LafargeHolcim), Αικ. Παπανικολάου (Π. Πατρών), Μ. Πέτρου (Π.
Κύπρου), Χ. Ροδόπουλο, Κ. Σίδερη (∆.Π.Θ.) και Κ. Τρέζο (Ε.Μ.Π.)
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