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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει αντιληπτό ότι οι φυσικοί πόροι δεν
αποτελούν ανεξάντλητα στοιχεία του περιβάλλοντος, ιδίως στον τομέα των
κατασκευών, όπου το σκυρόδεμα συνεχίζει να είναι σήμερα το κυρίαρχο υλικό.
Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών για
την παραγωγή σκυροδέματος, μεταξύ αυτών και τα απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Στο παρόν άρθρο, διερευνάται η
επίδραση της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών, προερχόμενων από ΑΕΚΚ, στις
ιδιότητες του σκυροδέματος, με την πραγματοποίηση συνθέσεων σκυροδέματος
με διαφορετικά ποσοστά αντικατάστασης θραυστών από ανακυκλωμένα αδρανή.
Διαπιστώθηκε ότι αύξηση του ποσοστού αντικατάστασης οδηγεί σε σκυρόδεμα
με απομειωμένη αντοχή, ενώ παράλληλα προσδιορίστηκε ένα βέλτιστο ποσοστό
συμμετοχής των ανακυκλωμένων αδρανών στη σύνθεση, για το οποίο η
απομείωση αυτή είναι ανεκτή. Εν κατακλείδι, αποδείχθηκε ότι η ελεγχόμενη
χρήση των ανακυκλωμένων αδρανών μπορεί να αποτελέσει λύση στην
ανεπάρκεια φυσικών πόρων.
ΑBSTRACT: Over the last few years, the use of alternative materials for
concrete’s production has attracted particular interest, due to the realization that
natural resources are not inexhaustible elements of the environment, including the
use of construction and demolition waste. This paper presents an investigation on
the properties of concrete produced with recycled aggregates from construction
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and demolition waste. Concrete mixes are prepared using recycled aggregates at
several substitution levels of the total coarse aggregate. The results reveal that
increasing the replacement rate leads to a deterioration of concrete’s strength. At
the same time, an optimum substitution level was determined, for which the
strength’s reduction is acceptable. Concluding, it was realized that using recycled
material in concrete production can help solve a vital environmental issue, apart
from being a solution to the problem of inadequate concrete aggregates.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια, γίνεται προσπάθεια η άσκηση κάθε παραγωγικής
δραστηριότητας να βασίζεται στην αρχή της αειφορίας, ήτοι στη διαχείριση των
στοιχείων του περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο που η ουσία τους να παραμένει
ακέραια για τις επόμενες γενεές. Κατά συνέπεια, η αναζήτηση ενός πλαισίου
βιωσιμότητας ιδίως για τον κατασκευαστικό τομέα είναι εξαιρετικά σημαντική,
διότι υπερέχει σε μέγεθος συγκριτικά με άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες
(Δίγκα Α., 2012).
Για τις κατασκευές κάθε είδους χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες υλικών που
αποτελούν μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, ενώ παράλληλα παράγονται
ποσότητες αποβλήτων τις οποίες το περιβάλλον αδυνατεί να απορροφήσει,
δημιουργώντας ανάγκες εξεύρεσης, είτε περιοχών απόθεσης, είτε εγκαταστάσεων
ανάκτησης. Ως αποτέλεσμα, έχει προκληθεί ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον
για την ανακύκλωση. Ωστόσο, η χρήση ανακυκλούμενων υλικών, ως πρώτων
υλών, μέσω της ανάκτησης ενός ποσοστού των αποβλήτων και της
επανεισαγωγής τους στην παραγωγική διαδικασία, δυστυχώς δεν είναι
διαδεδομένη. Τέτοιου είδους απόβλητα που προέρχονται από δραστηριότητες που
σχετίζονται με εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων - ΑΕΚΚ) και απορρίπτονται σε χώρους ταφής, θα
μπορούσαν να τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας και να μετατραπούν σε
ανακυκλωμένα αδρανή για χρήση ως συμπληρωματική πηγή προμήθειας
αδρανών (Bressi G., Volpe G., Pavesi E., 2011).
Για διαφόρους λόγους, μεταξύ των οποίων είναι η εσφαλμένη αντίληψη για την
ποιότητα των προϊόντων αυτών σε συνδυασμό με τη μεγάλη διαθεσιμότητα και το
χαμηλό κόστος των μη ανακυκλωμένων πρώτων υλών (Αναστασοπούλου Μ.,
Βασιλείου Β., Καράλης Κ., 2012), η χρήση τους περιορίζεται σε ασύνδετη μορφή
σε έργα υποδομών (θεμελιώσεις δρόμων και σιδηροδρόμων) ή για
περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις (Bressi G., Volpe G., Pavesi E., 2011).
Εντούτοις, πραγματική επανάσταση στην κατασκευαστική βιομηχανία, θα
προκαλούσε η χρήση αυτών των ανακυκλωμένων υλικών για την παραγωγή
σκυροδέματος. Αυτό μπορεί να αλλάξει μέσω της πιστοποίησης της ποιότητάς
τους και της ανάπτυξης διαφόρων κριτηρίων που να καθιστούν κατάλληλα τα
ανακυκλώσιμα υλικά (Αναστασοπούλου Μ., Βασιλείου Β., Καράλης Κ., 2012).
Προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίζονται οι προσπάθειες ερευνητών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό για να γεφυρώσουν την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης

στον τομέα αυτό. Πολλές από τις μελέτες, χρησιμοποιούν ως ανακυκλωμένα
αδρανή, θραύσματα από στοιχεία σκυροδέματος, τα οποία είτε έχουν
παρασκευαστεί στο εργαστήριο με γνωστά χαρακτηριστικά είτε προέρχονται από
υπάρχουσες κατασκευές που κατεδαφίστηκαν. Εντούτοις, λίγες είναι οι έρευνες,
οι οποίες χρησιμοποίησαν ΑΕΚΚ ως ανακυκλωμένα αδρανή σκυροδέματος. Στον
τομέα αυτό προσανατολίστηκε η παρούσα έρευνα, διερευνώντας την επίδραση
της χρήσης ΑΕΚΚ στην αντοχή του παραγόμενου σκυροδέματος και
προσδιορίζοντας το βέλτιστο ποσοστό συμμετοχής των ανακυκλωμένων αδρανών
στη σύνθεση.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Υλικά
Στο σύνολο των συνθέσεων χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο Portland CEM ΙΙ 42,5Ν,
υπερρευστοποιητής Chemium 274 της εταιρείας Domylco, θραυστά
ασβεστολιθικά αδρανή από τοπικό λατομείο και ανακυκλωμένα αδρανή, από την
εταιρεία Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας. Τα ανακυκλωμένα αδρανή
προέρχονται από ΑΕΚΚ άγνωστης προέλευσης και κατά συνέπεια είναι
ιδιαιτέρως ετερογενούς σύνθεσης. Τα υλικά τα οποία περιέχονται στα
ανακυκλωμένα αδρανή είναι κατά κύριο λόγο, κομμάτια από: σκυρόδεμα, αδρανή
υλικά, ασφαλτομίγματα, μάρμαρο, τούβλα και κεραμικά πλακίδια. Υπήρχαν
επίσης κομμάτια μωσαϊκού, γυαλιού, ξύλων και κόντρα πλακέ καθώς και μικρή
παρουσία άλλων συστατικών όπως κομμάτια από καλώδια, μεταλλικά
αντικείμενα και πλαστικό.

Σχήμα 1. Διαγραμματική απεικόνιση της παρουσίας κάθε υλικού στα ανακυκλωμένα
αδρανή.

Χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά χονδρόκοκκα ανακυκλωμένα αδρανή, διότι
κατά τον έλεγχο των ιδιοτήτων των λεπτόκοκκων ανακυκλωμένων αδρανών

(βάσει των δοκιμών ισοδύναμου άμμου, μπλε του μεθυλενίου και ανθεκτικότητας
σε αποσάθρωση) προέκυψε ότι αυτά είναι χαμηλής ποιότητας και κατά συνέπεια
ακατάλληλα για χρήση στο σκυρόδεμα. Επιπλέον, τη χρήση των ανακυκλωμένων
αδρανών έπρεπε να προηγηθεί επεξεργασία τους για την απομάκρυνση ξένων
υλών – ακαθαρσιών (κυρίως χώμα) οι οποίες βρίσκονται προσκολλημένες στην
εξωτερική τους επιφάνεια ως αποτέλεσμα της αποθήκευσής τους σε εξωτερικό
χώρο στην εταιρεία διαχείρισής τους. Λόγω της φύσης του προσκολλημένου
υλικού, για την απομάκρυνσή του αρκούσε η χειρωνακτική πλύση των
ανακυκλωμένων αδρανών με τη χρήση νερού υπό πίεση.
Σύνθεση μιγμάτων
Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας έρευνας εξετάσθηκαν συνθέσεις
σκυροδέματος με διαφορετικά ποσοστά αντικατάστασης των θραυστών
χονδρόκοκκων αδρανών από ανακυκλωμένα. Συγκεκριμένα τα ποσοστά που
εξετάσθηκαν ήταν τα ακόλουθα: 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%,
50%, 100%. Για τον προσδιορισμό της μελέτης σύνθεσης κάθε μείγματος,
ακολουθήθηκε η μέθοδος των απόλυτων όγκων, στηριζόμενη στην κοκκομετρική
ανάλυση, την περιεκτικότητα σε παιπάλη, το ειδικό βάρος και την
υδροαπορροφητικότητα λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών, που
προσδιορίστηκαν σε προηγούμενο στάδιο. Στον “Πίνακα 1” παρουσιάζονται οι
αναλογίες του αναμίγματος για την κάθε σύνθεση, κατά μέρη βάρους kg/m3.
Πίνακας 1. Αναλογίες αναμιγμάτων.
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Σε όλες τις συνθέσεις διατηρήθηκαν σταθερά: η ποσότητα του τσιμέντου, του
υπερρευστοποιητή και η αναλογία χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών στο
μείγμα των αδρανών: 50% λεπτόκοκκα αδρανή και 50% χονδρόκοκκα αδρανή
(15% ψηφίδα και 35% χαλίκι). Κριτήριο για την επιλογή του ποσοστού
συμμετοχής κάθε κλάσματος αδρανών στο μείγμα αυτών αδρανών ήταν η
επιδίωξη η κοκκομετρική διαβάθμιση του μείγματος να βρίσκεται εντός των
ορίων που ορίζει ο ΚΤΣ-97 για την περίπτωση οπλισμένου σκυροδέματος.

Η διαδικασία της ανάμιξης κάθε σύνθεσης πραγματοποιήθηκε σε αναμικτήρα
σκυροδέματος
κατάλληλης
χωρητικότητας.
Όλα τα αδρανή
που
χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές, είχαν ξεραθεί προ της χρήσης τους σε φούρνο
ούτως ώστε να μην έχουν καθόλου περιεχόμενη υγρασία και πριν την ανάμιξη
είχαν αφεθεί εκτός αυτού μέχρι να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου.
Για να είναι τα αποτελέσματα των δοκιμών του σκυροδέματος ανεξάρτητα από
την εργασιμότητα του αναμίγματος, το σύνολο των αναμιγμάτων σχεδιάστηκε
έτσι ώστε να παρουσιάζει σταθερή εργασιμότητα, η οποία μετρούμενη μέσω της
δοκιμής της κάθισης να είναι ίση με 11±0,50cm. Για τη διατήρηση σταθερής της
εργασιμότητας τροποποιήθηκε ο εκάστοτε ενεργός λόγος νερού προς τσιμέντο,
όπως παρουσιάζεται στον “Πίνακα 2”.
Πίνακας 2. Ενεργός και ολικός λόγος νερού προς τσιμέντο.
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Σκυροδέτηση, συντήρηση και έλεγχος δοκιμίων
Τη σύνθεση των αναμιγμάτων ακολούθησαν οι εργαστηριακές δοκιμές του νωπού
σκυροδέματος, οι οποίες περιελάμβαναν τον προσδιορισμό των: εργασιμότητα
μέσω των δοκιμών της κάθισης και της εξάπλωσης, πυκνότητα και
περιεκτικότητα αέρα. Οι ιδιότητες του νωπού σκυροδέματος προσδιορίστηκαν
μία φορά για κάθε σύνθεση σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική.
Στη συνεχεία, παρασκευάστηκαν δοκίμια σκληρυμένου σκυροδέματος με έγχυση
του μείγματος σε πιστοποιημένες μήτρες κατάλληλων διαστάσεων που στη
συνέχεια τοποθετήθηκαν σε τράπεζα δόνησης, όπου συμπυκνώθηκαν.
Συγκεκριμένα, παρασκευάστηκαν κυβικά δοκίμια διαστάσεων 150x150x150mm
για τον υπολογισμό της θλιπτικής αντοχής και πρισματικά δοκίμια διαστάσεων
100x100x400mm για τον υπολογισμό της καμπτικής αντοχής και της πυκνότητας
του σκληρυμένου σκυροδέματος. Για κάθε ιδιότητα του σκληρυμένου
σκυροδέματος ελέγχθηκαν τρία δοκίμια από κάθε σύνθεση και προσδιορίστηκε ο
μέσος όρος αυτών.
Μετά την σκυροδέτηση, τα δοκίμια παρέμειναν στις μήτρες για 24 περίπου ώρες.
Κατόπιν, έγινε αφαίρεση των σκληρυμένων δοκιμίων από τις μήτρες και
τοποθέτησή τους σε ειδικές δεξαμενές με νερό σε θερμοκρασία 20±2οC έως τη
χρονική στιγμή διεξαγωγής της κάθε δοκιμής. Η πυκνότητα του σκληρυμένου
σκυροδέματος προσδιορίστηκε σε ηλικία 7 και 28 ημερών, ενώ η θλιπτική και
καμπτική αντοχή, προσδιορίστηκαν σε ηλικία 28 ημερών.

ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα των δοκιμών της εργασιμότητας συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις
του σχεδιασμού όλων των συνθέσεων και διατηρούνται σχεδόν σταθερά για όλα
τα ποσοστά αντικατάστασης των θραυστών αδρανών, ανεξάρτητα από την
χρησιμοποιούμενη δοκιμή. Η δοκιμή της εξάπλωσης αξιοποιήθηκε κυρίως για την
επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της δοκιμής της κάθισης, ούτως ώστε να
αποφευχθεί τυχούσα επίδραση της εργασιμότητας στις ιδιότητες του
παραγόμενου σκυροδέματος.
Πίνακας 3. Αποτελέσματα δοκιμών σκυροδέματος.
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Το ποσοστό του περιεχόμενου αέρα στο νωπό σκυρόδεμα κυμαίνεται μεταξύ των
τιμών 2 – 2,4% για το σύνολο των ποσοστών αντικατάστασης. Το υψηλότερο
ποσοστό αντιστοιχεί στις συνθέσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής
ανακυκλωμένων αδρανών, ήτοι στα ποσοστά 50% και 100%. Η αύξηση αυτή
ενδεχομένως να οφείλεται στο αυξημένο πορώδες που έχουν τα ανακυκλωμένα
αδρανή, εντούτοις είναι πολύ μικρή για να επηρεάσει τις ιδιότητες του
σκληρυμένου σκυροδέματος ή να οδηγήσει σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με
την επίδραση της χρήσης των ανακυκλωμένων αδρανών στο παραγόμενο
σκυρόδεμα.
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πυκνότητας του νωπού και
του σκληρυμένου σκυροδέματος (7 και 28 ημερών). Παρατηρείται ότι σε όλες τις
περιπτώσεις η αύξηση της συμμετοχής των ανακυκλωμένων αδρανών οδηγεί σε
μείωση της πυκνότητας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο μικρότερο ειδικό βάρος
που έχουν τα ανακυκλωμένα αδρανή. Εντούτοις, η μείωση αυτή είναι μικρή ήτοι
για σκυρόδεμα με αποκλειστικά ανακυκλωμένα αδρανή η πυκνότητα μειώνεται
σε ποσοστό περί το 8% συγκριτικά με την πυκνότητα του σκυροδέματος με
αποκλειστικά θραυστά αδρανή (σκυρόδεμα αναφοράς), ενώ σε μικρότερα
ποσοστά είναι της τάξης του 3-4% (ενδεικτική τιμή για ποσοστό αντικατάστασης

Πυκνότητα Σκυροδέματος (kg/m3)

25%). Φυσικά, παρά τη μείωση αυτή το παραγόμενο ανακυκλωμένο σκυρόδεμα
αποτελεί σκυρόδεμα συνήθους φαινόμενου βάρους ομοίως με το σκυρόδεμα
αναφοράς.
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Σχήμα 2. Αποτελέσματα πυκνότητας νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος.

Όσον αφορά στην επίδραση των ανακυκλωμένων αδρανών στην αντοχή του
σκυροδέματος, παρατηρείται ότι το ποσοστό συμμετοχής των ανακυκλωμένων
αδρανών στη σύνθεση έχει άμεση σχέση με τη μείωση της αντοχής του
παραγόμενου σκυροδέματος. Αυτό παρατηρείται τόσο για την θλιπτική όσο και
την καμπτική αντοχή. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θλίψης και κάμψης
παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.
Παρατηρείται ότι η μείωση της αντοχής είναι ανάλογη με το ποσοστό συμμετοχής
των ανακυκλωμένων αδρανών στο μείγμα των αδρανών και για την περίπτωση
χρήσης αποκλειστικά ανακυκλωμένων χονδρόκοκκων αδρανών ισούται με
ποσοστό 40% για τη θλιπτική αντοχή και 32% για την καμπτική αντοχή.
Εντούτοις, για μικρότερα ποσοστά αντικατάστασης, η μείωση της αντοχής είναι
μικρότερη και παρά την απομείωση της αντοχής του παραγόμενου προϊόντος
αυτό εξακολουθεί να διατηρεί μία σχετικά υψηλή αντοχή, η οποία επιτρέπει την
τυχούσα χρήση του σε κατασκευές. Βάσει αυτού προσδιορίστηκε το βέλτιστο
ποσοστό αντικατάστασης θραυστών από ανακυκλωμένα χονδρόκοκκα αδρανή
ήτοι το ποσοστό εκείνο για το οποίο η χρήση των ανακυκλωμένων αδρανών ως
αδρανή σκυροδέματος οδηγεί σε απομείωση των ιδιοτήτων του σκυροδέματος η
οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεκτή.
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Σχήμα 3. Αποτελέσματα θλιπτικής και καμπτικής αντοχής.

Για τον προσδιορισμό του βέλτιστου ποσοστού αντικατάστασης θραυστών από
ανακυκλωμένα αδρανή, αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα τόσο της θλιπτικής όσο
και της καμπτικής αντοχής. Βάσει αυτών, ως βέλτιστο μπορεί να θεωρηθεί το
ποσοστό αντικατάστασης 25%, διότι για το ποσοστό αυτό η μείωση της θλιπτικής
αντοχής συγκριτικά με την αντοχή του σκυροδέματος αναφοράς ισούται με 17%
και αντίστοιχα η μείωση της καμπτικής αντοχής με ποσοστό 14%, δηλαδή και
στις δύο περιπτώσεις η μείωση είναι της τάξης των 15%.
Επιπλέον, για το ποσοστό αυτό, η θλιπτική αντοχή των 28 ημερών ισούται με
37MPa και κατά συνέπεια το παραγόμενο σκυρόδεμα κατατάσσεται οριακά σε
κατηγορία C30/37 η οποία από άποψη τελικής αντοχής είναι κατάλληλη για
χρήση σε συνήθεις κατασκευές (η ελάχιστη απαίτηση βάσει του Ευρωκώδικα 2:
για κατασκευές από σκυρόδεμα είναι η κατηγορία C25/30).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της επίδρασης της
χρήσης των ανακυκλωμένων αδρανών στην παραγωγή σκυροδέματος μέσω την
παρασκευής συνθέσεων σκυροδέματος με διαφορετικά ποσοστά αντικατάστασης
θραυστών από ανακυκλωμένα αδρανή (0%-100%). Από τα αποτελέσματα της
πειραματικής διαδικασία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα.

Καταρχήν, η χρήση των ανακυκλωμένων αδρανών οδηγεί στην παραγωγή
σκυροδέματος με μικρότερη πυκνότητα ανεξάρτητα από την ηλικία αυτού.
Επιπλέον, η επίδραση της χρήσης των ανακυκλωμένων αδρανών στην θλιπτική
και καμπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι δυσμενής και μάλιστα η επίδραση
αυτή αυξάνεται αναλογικά με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των
ανακυκλωμένων αδρανών στο μείγμα των αδρανών. Ωστόσο υπάρχει ένα
βέλτιστο ποσοστό αντικατάστασης, το οποίο προσδιορίστηκε ίσο με 25%, για το
οποίο η μείωση της αντοχής του παραγόμενου σκυροδέματος δεν καθιστά
απαγορευτική τη χρήση του σε συνήθεις κατασκευές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. για την προσφορά των ανακυκλωμένων
αδρανών και ιδίως τον κ. Χρίστογλου για τις χρήσιμες συμβουλές του. Επιπλέον,
θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την εταιρεία DOMYLCO Α.Ε. για τον
υπερρευστοποιητή που διέθεσε. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην
εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για τη διάθεση του τσιμέντου και των θραυστών αδρανών
και ιδιαίτερα στους κ. Λεπτοκαρύδη Χρήστο και κ. Παπαγεωργίου Χρήστο για τη
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