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Πεξίιεςε – Σν ζθπξόδεκα, αλ θαη είλαη έλα πιηθό πνπ
εκθαλίζηεθε πξηλ από ρηιηάδεο ρξόληα, έγηλε επξέσο γλσζηό
θαη απνδεθηό ιόγσ ηεο ξαγδαίαο αζηηθνπνίεζεο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1960. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα ε ηερλνινγία
ζθπξνδέκαηνο παξνπζίαζε εληππσζηαθή εμέιημε όρη κόλν
από ηερληθή αιιά θαη από αηζζεηηθή άπνςε.
Η ηερλνινγία ζθπξνδέκαηνο αιιάδεη θαη εμειίζζεηαη
δηαξθώο, ηόζν ιόγσ ηεο παξνπζίαο λέσλ πιηθώλ πνπ ηνπ
πξνζδίδνπλ λέεο ηδηόηεηεο, όζν θαη ιόγσ ηεο αλάγθεο
ρξήζεο ελαιιαθηηθώλ πιηθώλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ,
εμαηηίαο ηεο ζηαδηαθήο ειάηησζεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ πνπ
πξνέξρνληαη απ’ επζείαο από ηε θύζε (αδξαλή πιηθά).
Δπηπξνζζέησο, αλ ιεθζεί ππόςε θαη ην γεγνλόο όηη νη
ηζηκεληνβηνκεραλίεο επζύλνληαη γηα έλα κεγάιν πνζνζηό ηεο
ζπλνιηθή πνζόηεηαο CO2 πνπ εθιύεηαη ζηελ αηκόζθαηξα,
δηαπηζηώλεηαη όηη νη κεραληθνί είλαη πιένλ αλαγθαζκέλνη λα
αλαδεηήζνπλ πην βηώζηκεο ιύζεηο παξαγσγήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο κε ππνθαηάζηαηα ηνπ ηζηκέληνπ. Σν
δεηνύκελν ηεο ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο εθηόο από ηελ
αληνρή, είλαη θαη ε αλζεθηηθόηεηα ζην ρξόλν κε ηαπηόρξνλε
κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξνο απηή
ηελ θαηεύζπλζε, έρνπλ αλαπηπρζεί λέα είδε ζθπξνδεκάησλ
κε πνιύ ελδηαθέξνπζεο ηδηόηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά.
ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο είλαη ε παξνπζίαζε
ησλ ζπνπδαηόηεξσλ ηύπσλ ζθπξνδεκάησλ πνπ έρνπλ
εκθαληζηεί δηεζλώο ηα ηειεπηαία ρξόληα, έηζη ώζηε λα γίλνπλ
αληηιεπηέο νη ηάζεηο θαη νη αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο
Λέμεηο-Κιεηδηά: ηερλνινγία ζθπξνδέκαηνο,
δνκηθά πιηθά, θαηλνηνκία, αεηθνξία

Α. θπξνδέκαηα κε ρξήζε πξντόλησλ αλαθύθισζεο
θαη βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ
Πξφθεηηαη γηα ζθπξνδέκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζηε ζχλζεζή
ηνπο πξντφληα αλαθχθισζεο ή βηνκεραληθά παξαπξντφληα, σο ππνθαηάζηαην ησλ αδξαλψλ, ηνπ ηζηκέληνπ
ή σο πξφζζεην πιηθφ ζην κείγκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Αλαιχνληαη ηα ζθπξνδέκαηα κε ρξήζε ΑΔΚΚ,
θζαξκέλσλ ειαζηηθψλ, παινζξαχζκαηνο, ζθσξίαο,
ηπηάκελεο ηέθξαο, ηέθξαο απφ θινηφ ξπδηνχ θαζψο θαη ηα
ζθπξνδέκαηα κε ρξήζε παξαπξντφλησλ ραξηνβηνκεραλίαο, βηνκεραλίαο ηαπήησλ, θαη βηνκεραλίαο
πνπιεξηθψλ. Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη θαη πεξηπηψζεηο
ρξήζεο θάπνησλ εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ απνβιήησλ
/παξαπξντφλησλ ζηελ παξαγσγή ηνπ ηζηκέληνπ.
Β. Δηδηθά ζθπξνδέκαηα
Πεξηγξάθνληαη πέληε θαηεγνξίεο εηδηθψλ ζθπξνδεκάησλ
κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ην ζθπξφδεκα πςειήο αληνρήο, ην ειαθξνζθπξφδεκα, ηα ζθπξνδέκαηα εμαηξεηηθά πςειήο
απφδνζεο, ην δηαπεξαηφ ζθπξφδεκα θαη ην απηνζπκππθλνχκελν ζθπξφδεκα.
Γ. Σα «έμππλα» ζθπξνδέκαηα
Αλαιχνληαη πέληε είδε «έμππλσλ» ζθπξνδεκάησλ, ηα
νπνία αλαπηχρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη
αλαπηχζζνπλ πνιχ ηδηαίηεξεο θαη ελδηαθέξνπζεο
ηδηφηεηεο. Σα ζθπξνδέκαηα απηά είλαη: ην απηντάζηκν
ζθπξφδεκα, ην θσηνδηαπεξαηφ, ην θσηνθαηαιπηηθφ ή
απηνθαζαξηδφκελν, ην ειεθηξηθά αγψγηκν θαη ηέινο ην
ζθπξφδεκα πνπ αληαλαθιά ην θσο.

πεξηβάιινλ,

I. ΔΙΑΓΩΓΗ
Σν ζθπξφδεκα απνηειεί έλα πιηθφ πνπ έρεη εμειηρζεί
ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ρξήζε λέσλ πιηθψλ σο
ππνθαηάζηαηα ηνπ ηζηκέληνπ ή ησλ αδξαλψλ, θαζψο ε
πξνζζήθε λέσλ ζπζηαηηθψλ ζην κείγκα, έρνπλ πξνζδψζεη
ζην ζθπξφδεκα ηδηφηεηεο θαη εκθάληζε πνπ ζα ήηαλ
αζχιιεπηεο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα. Πιένλ, δελ είλαη ην
βαξχ, γθξη πιηθφ ηνπ παξειζφληνο αιιά έλα πιηθφ πην
ειαθξχ, πην θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη
αλαβαζκηζκέλν αηζζεηηθά. ηελ παξνχζα δηαηξηβή
παξνπζηάδνληαη νη ζπνπδαηφηεξνη ηχπσλ ζθπξνδεκάησλ
πνπ έρνπλ εκθαληζηεί δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έηζη
ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη ηάζεηο θαη νη αλάγθεο ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο.

ΙΙ. ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Σθπξόδεκα κε ρξήζε ΑΕΚΚ
Ζ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ
ζθπξνδέκαηνο πνπ απνηειεί ην βαζηθφ φγθν ησλ
απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ
(ΑΔΚΚ) νδήγεζαλ αξρηθά ηνπο επηζηήκνλεο ζηελ
αλαθχθισζή ηνπ κε ζθνπφ ηελ παξαζθεπή αδξαλψλ. Σα
αλαθπθισκέλα αδξαλή κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηα
θπζηθά αδξαλή ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαη σο
ππνθαηάζηαην ησλ ρνλδξόθνθθσλ αδξαλώλ (Mehta &
Monteiro, 2009; Μαπξίδνπ θ.ά, 2009) θαη κπνξεί λα είλαη

Γηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο νκάδεο ζθπξνδεκάησλ :
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είηε γλσζηήο (άββα, 2010) είηε άγλσζηεο πξνέιεπζεο,
ζχζηαζεο θαη ειηθίαο (Μαπξίδνπ θ.ά,, 2009, 2010).
Δπίζεο , γηα ηελ παξαγσγή θιίλθεξ ηζηκέληνπ, ε θαξίλα
ηνπ ηζηκέληνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από
αλαθπθισκέλα
πιηθά
πνπ
πξνέξρνληαη
από
θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ. Σα αλαθπθισµέλα αδξαλή
ζθπξνδέµαηνο θαη ηνηρνπνηίαο θξίλνληαη θαηαιιειφηεξα
δηφηη ε ρεκηθή θαη νξπθηνινγηθή ζχζηαζε ηνπο
παξνπζηάδεη νκνηφηεηα κε ηε ζχζηαζε ηεο θαξίλαο ηνπ
ηζηκέληνπ (Γθαικπέλεο, 2008).

πνδνιαληθέο ηδηφηεηεο θαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα
πξνέθπςαλ γηα πνζνζηφ ππνθαηάζηαζεο ηνπ ηζηκέληνπ
20-30% (Παπαγηάλλε & Αλαζηαζίνπ, 2005).
Σθπξόδεκα κε ρξήζε ηπηάκελεο ηέθξαο
Ζ ηπηάκελε ηέθξα (Δηθφλα 1), ιφγσ ηεο πςειήο
πεξηεθηηθφηεηάο ηεο ζε ππξίηην θαη αξγίιην, θξίλεηαη
θαηάιιειε γηα πξώηε ύιε ζηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ θαη
κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ άξγηιν ή ην ζρηζηφιηζν
πξνζθέξνληαο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα (Γθαικπέλεο,
2008).
Δπηπιένλ, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηε ρξήζε ηεο
ηπηάκελεο ηέθξαο ζηελ παξαγσγή αδξαλώλ. Ζ ρξήζε
απηψλ ησλ αδξαλψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ
ηδηνηήησλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο (Mehta & Monteiro, 2009).
Ζ ηπηάκελε ηέθξα κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ
παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο σο ππνθαηάζηαην ησλ
αδξαλώλ. Με ηελ αληηθαηάζηαζε αδξαλψλ πξνθχπηεη
αχμεζε ηεο εξγαζηκφηεηαο θαη ην ζθπξφδεκα είλαη
εχθνια αληιήζηκν (Γθαικπέλεο, 2008).

Σθπξόδεκα
κε
ρξήζε
θζαξκέλσλ
ειαζηηθώλ
απηνθηλήησλ
Πνιιέο κειέηεο έρνπλ γίλεη κε ζθνπφ ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ειαζηηθψλ ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία θαη ηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο. Απφ ηηο
πξψηεο πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ησλ θζαξκέλσλ
ειαζηηθψλ ππήξμε ε ζεξκηθή αμηνπνίεζή ηνπο σο
ζπκπιεξσκαηηθό θαύζηκν ζηηο ηζηκεληνβηνκεραλίεο.
Δπηπιένλ, ην αλαθπθισκέλν ειαζηηθφ, παξνπζηάδεη
ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο ηδηφηεηεο αλ πξνζηεζεί ζην
ζθπξφδεκα ζε θαηάιιειε θνθθνκεηξία θαη πνζνζηφ, σο
κεξηθό ππνθαηάζηαην ησλ θπζηθώλ αδξαλώλ (Zheng et
al., 2008).
Σέινο, ε Μαπξίδνπ (2010), κειέηεζε ηε ρξήζε ηνπ
αλαθπθισκέλνπ ειαζηηθνχ σο πξόζζεην πιηθό ζε
κίγκαηα ζθπξνδέκαηνο. Ζ πξνζζήθε ιεπηφθνθθνπ
ειαζηηθνχ έδσζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ην ζχλνιν
ησλ εμεηαδφκελσλ ηδηνηήησλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπλζέζεηο
πνπ πεξηείραλ ρνλδξφθνθθν ειαζηηθφ εηδηθά σο πξνο ηε
δηείζδπζε Cl-.

Δηθόλα 1 : Ηπηάκελε ηέθξα
(www.flyash.com, 2016)

Σθπξόδεκα
κε
ρξήζε
παινζξαύζκαηνο:
Σν
παιφζξαπζκα
κπνξεί
λα
ρξεζηκνπνηεζεί
σο
ππνθαηάζηαην ησλ ιεπηόθνθθσλ αδξαλώλ ζην
ζθπξόδεκα. ρεηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη
παξνπζηάδνληαη πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο
ηελ αλαζηνιή ηεο αιθαινππξηηηθήο αληίδξαζεο κε
κεξηθή αληηθαηάζηαζε ησλ ιεπηφθνθθσλ αληί ησλ
ρνλδξφθνθθσλ αδξαλψλ. Ο Αdaway (2015) παξαηήξεζε
φηη ε κεγαιχηεξε ζιηπηηθή αληνρή παξνπζηάζηεθε ζε
δνθίκηα πνπ πεξηείραλ έσο 30% παιφζξαπζκα σο
ππνθαηάζηαην ησλ ιεπηφθθνθσλ αδξαλψλ.
Δπηπιένλ, ε ζθφλε παινζξαχζκαηνο παξνπζηάδεη πνδνιαληθέο ηδηφηεηεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
ππνθαηάζηαην ηνπ ηζηκέληνπ. Μειέηεο έδεημαλ φηη φηαλ
ην γπαιί αιέζεηαη κέρξη ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ ηνπ λα
γίλεη ίδην κε ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ ηνπ ηζηκέληνπ
(15κm) (Peyvandi et al, 2013) θαη ε ζθφλε απηή
ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηάζηαην ηνπ ηζηκέληνπ ζε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 20% ηεο κάδαο ηνπ
ηζηκέληνπ, νη πνδνιαληθέο αληηδξάζεηο θαηαζηέιινπλ ηελ
αιθαινππξηηηθή αληίδξαζε (http://www.concrete.org.uk/,
2016).

Σέινο, ε πην δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο
είλαη ε κεξηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζηκέληνπ Portland
ζηελ
παξαγσγή
ζθπξνδέκαηνο.
Σα
πνζνζηά
αλαπιήξσζεο ζπλήζσο θπκαίλνληαη κεηαμχ 20% έσο
30%, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη πνιχ πςειφηεξα. Ζ
ηπηάκελε ηέθξα, θαζψο ελπδαηψλεηαη, αληηδξά σο
πνδνιάλε κε ηνλ αζβέζηε ηνπ ηζηκέληνπ θαη δεκηνπξγεί
έλα
πνιχ
αλζεθηηθφ
ζπλδεηηθφ
πιηθφ
(http://www.flyash.com, 2016).
Σθπξόδεκα κε ρξήζε ηέθξαο από θινηό ξπδηνύ
Ζ ηέθξα απφ θινηφ ξπδηνχ (ΣΦΡ), ιφγσ ηεο ιεπηφηεηαο
αιιά θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο ζε άκνξθν ππξίηην,
νδήγεζε ηνπο επηζηήκνλεο λα κειεηήζνπλ ηε ρξήζε ηεο
θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα (Αληίνρνο θ.ά, 2009).
Οη πξψηεο απφπεηξεο έγηλαλ απφ ηνλ Mehta, o νπνίνο
ρξεζηκνπνίεζε ηελ ΣΦΡ σο ππνθαηάζηαην ηνπ
ηζηκέληνπ ζε πνζνζηφ 30-50% θαη δηαπίζησζε φηη ην
παξαγφκελν ζθπξφδεκα είρε αληνρή ίζε ή θαη κεγαιχηεξε
απφ ην δνθίκην αλαθνξάο (Αληίνρνο θ.ά, 2009). Δπηπιένλ
θαη ε ππνθαηάζηαζε ησλ αδξαλώλ απφ ηελ ηέθξα
παξνπζίαζε ηδηαίηεξα θαιά απνηειέζκαηα.
Δπίζεο, με ηεν πξνζζήθε ηεο ηέθξαο απ’επζείαο ζην
ζθπξόδεκα ζε πνζνζηά απφ 10-30% θαηά βάξνο
ηζηκέληνπ, νη αληνρέο άγγημαλ ηα 70 MPa (Ampadu et al,
1999).

Σθπξόδεκα κε ρξήζε ζθσξίαο: Ζ ζθσξία απνηειεί
παξαπξντφλ ηεο κεηαιινπξγηθήο βηνκεραλίαο. Ζ
αμηνπνίεζε ηεο ζηηο ζπλζέζεηο ζθπξνδέκαηνο, κε ηε
ρξήζε αδξαλώλ ζθσξίαο, επηθέξεη πξνζηαζία ησλ
θπζηθψλ πφξσλ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο ζθσξίαο σο
ζπλδεηηθήο θνλίαο επηθέξεη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο. Υξεζηκνπνηείηαη επηηπρψο γηαηί παξνπζηάδεη

Σθπξόδεκα κε ρξήζε παξαπξντόλησλ ραξηνβηνκεραλίαο
Ο Naik et al (2005), ρξεζηκνπνίεζαλ έλα απφ ηα βαζηθά
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ζπζηαηηθά ηεο ιάζπεο ησλ απνβιήησλ πνπ είλαη νη ίλεο
θπηηαξίλεο μχινπ, σο πξόζζεην ζην κείγκα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, κε ζθνπφ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ πςειή
εθειθπζηηθή αληνρή ηνπο, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 300
έσο 900 MPa. Σν ζθπξφδεκα κε ηα ηλψδε ππνιείκκαηα
παξνπζίαζε πςειή αληίζηαζε ζε ςχμε-απφςπμε θαη γη
απηφ θξίζεθε θαηάιιειν γηα πεξηνρέο κε ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο.
Δπίζεο, ε ρξήζε ηεο ηέθξαο αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ ζε
ζπλδπαζκφ κε ζθσξία πςηθακίλνπ σο ππνθαηάζηαην ηνπ
ηζηκέληνπ ζην κείγκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε πνζνζηφ
20%, επέθεξε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα (πγγνχλαο
& Μαηίθαο, 2008).

ζχλνιφ ηνπο απφ αδξαλή κε απμεκέλν πνξψδεο θαη
ζρεηηθά κηθξφ εηδηθφ βάξνο (Ρεγνπνχινπ θ.ά, 2003).
 θπςεισηό ειαθξνζθπξόδεκα, ην νπνίν πεξηέρεη
εγθισβηζκέλν αέξα ή αέξην θαη παξαζθεπάδεηαη κε
ηελ εηζαγσγή θπζαιίδσλ δηακέηξνπ 0.1-1mm ζην
ηζηκεληνθνλίακα (http://theconstructor.org/, 2016).
 ειαθξνζθπξόδεκα ρσξίο ιεπηόθνθθα αδξαλή, ην
νπνίν πεξηέρεη απνθιεηζηηθά ρνλδξφθνθθα αδξαλή
(κεγέζνπο 9-19mm) (http://theconstructor.org/, 2016).
Ιλνπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα εμαηξεηηθά πςειήο απόδνζεο
ηα ζπγθεθξηκέλα ζθπξνδέκαηα ε αληνρή, ε
πιαζηηθφηεηα θαη ε αλζεθηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθά
βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε ηα απιά ηλνπιηζκέλα
ζθπξνδέκαηα (Mehta & Monteiro, 2009). Ζ βειηίσζε
απηψλ ησλ ηδηνηήησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε:
α) κε ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ πεξηερόκελσλ
ηλώλ, φπσο:
 Σθπξόδεκα Ιλνπιηζκέλνπ Τζηκεληνπνιηνύ
(SIFCON)
 Σθπξόδεκα
Ιλνπιηζκέλνπ
«Τάπεηα»
(SIMCON)
 Μηθξν-Οπιηζκέλν Σθπξόδεκα (DUCON)
 Σπκπαγή Εληζρπκέλα Σύλζεηα Υιηθά
(CRC)
 Πνιιαπιώο εληζρπκέλν κε ίλεο ζθπξόδεκα
(MSFRC)
β) κε ηελ πξνζζήθε εηδηθώλ θνληώλ πνπ κπνξνχλ λα
επηθέξνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα πεξηνξίδνληαο ην
πνζνζηφ ησλ πεξηερφκελσλ ηλψλ. Σν ζθπξόδεκα
ππεξδξαζηηθήο θνλίαο (RPC) ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηελ ρξήζε ιεπηφθνθθσλ «ελεξγψλ» θνληψλ, νη νπνίεο
αληηδξνχλ ρεκηθά κε θάπνηνλ ηξφπν (Mehta &
Monteiro, 2009).

Σθπξόδεκα κε ίλεο από απόβιεηα βηνκεραληώλ ηαπήησλ
Έρνπλ γίλεη κειέηεο γηα ρξήζε ησλ ηλψλ απφ απφβιεηα
βηνκεραληψλ ηαπήησλ σο πξόζζεην ζην κείγκα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο. Γηα πνζνζηά ηλψλ πνπ θπκαίλνληαη απφ
0.5 έσο 2% αλ θαη κεηψλεηαη ε ζιηπηηθή αληνρή, ηφζν ε
εθειθπζηηθή φζν θαη ε θακπηηθή αληνρή απμάλνληαη
(Mohammadhosseini & Abdul Awal, 2013).
Σθπξόδεκα κε απόβιεηα από βηνκεραλίεο πνπιεξηθώλ
Oη Ζamoush & El. Hawary (1994), πξνζπαζψληαο λα
βειηηψζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ αληνρή ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, ρξεζηκνπνίεζαλ ίλεο απφ πνχπνπια θφηαο
ζε πνζνζηφ 1, 2 θαη 3% θ.φ. σο πξόζζεην ζην κείγκα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο. Πξνέθπςε ζθπξφδεκα ειαθξχηεξν θαη
ηζρπξφηεξν ζε θάκςε αιιά αζζελέζηεξν ζε ζιίςε θαη
εθειθπζκφ ζε ζχγθξηζε κε ην ζπκβαηηθά νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα.
Δπίζεο, νη Manginsay & Guinita-Cabahug (2015),
κειέηεζαλ ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ ιεπηόθνθθσλ
αδξαλώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο από πνύπνπια θόηαο.
Μειεηήζεθε ε ππνθαηάζηαζε ησλ ιεπηφθνθθσλ αδξαλψλ
ζε πνζνζηφ 5-40%. Γηα πεξηεθηηθφηεηα κέρξη 10%
πξνέθπςαλ κείγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κε δνκηθέο εθαξκνγέο.

Δηαπεξαηό ζθπξόδεκα
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαπεξαηνχ ζθπξνδέκαηνο (Δηθφλα
2) είλαη ην κεγάιν πνξψδεο, ην νπνίν επηηξέπεη ηε
δηαρείξηζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ, ηελ απνθπγή ησλ
πιεκκπξηθψλ απνξξνψλ θαζψο θαη ηελ απνθπγή ηεο
κφιπλζεο ησλ θπζηθψλ πδαηηθψλ πφξσλ (Βαξδάθα,
2013).

ΙΙΙ. ΔΙΓΙΚΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
Σθπξόδεκα πςειήο αληνρήο
Απηνχ ηνπ είδνπο ην ζθπξφδεκα παξνπζηάδεη ζιηπηηθή
αληνρή
κεγαιχηεξε
απφ
70MPa
(http://www.memphis.edu/ce/, 2016). Παξαζθεπάδεηαη κε
ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ πξνζκίθησλ θαη ην θχξην
πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ είλαη ε
κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ απαηηνχκελνπ δηακήθνπο
νπιηζκνχ (http://www.concrete.org.uk, 2016).
Ειαθξνζθπξόδεκα
Απηνχ ηνπ είδνπο ην ζθπξφδεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην
ρακειφ ηνπ βάξνο ελψ ε αληνρή ηνπ απμάλεη αλάινγα κε
ηελ ππθλφηεηα (Ρεγνπνχινπ θ.ά, 2003). Σν βαζηθφ ηνπ
πιενλέθηεκα είλαη ην κεησκέλν βάξνο ηεο αλσδνκήο ην
νπνίν νδεγεί ζε ρακειφηεξν θφζηνο ζεκειίσζεο θαη
ράιπβα νπιηζκνχ. Με βάζε ηα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρεη
θαη ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπ, δηαθξίλνληαη ηξείο ηχπνη
ειαθξνζθπξνδέκαηνο:
 Ειαθξνζθπξόδεκα κε ειαθξά αδξαλή, ζην νπνίν ηα
θπζηθά αδξαλή αληηθαζίζηαληαη κεξηθψο ή ζην

Δηθόλα 2: Γηαπεξαηφ ζθπξφδεκα
(www.tececo.com, 2016)

Απηνζπκππθλνύκελν ζθπξόδεκα (SCC)
Σν απηνζπκππθλνχκελν ζθπξφδεκα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
ξέεη κε κεγάιε επθνιία αλάκεζα απφ ηνπο νπιηζκνχο θαη
λα
εγρχεηαη
ζε
νπνηνδήπνηε
θαινχπη
(http://www.selfconsolidatingconcrete.org, 2016).
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Εεηνχκελν ηεο ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο ζήκεξα,
εθηφο απφ ηελ αληνρή, είλαη ε αλζεθηηθφηεηα ζην ρξφλν
κε ηαπηφρξνλε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Με απηφ ην θξηηήξην ζα πξέπεη πιένλ νη
κεραληθνί λα επηιέγνπλ ην ηχπν ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ
ζηελ
θαηαζθεπή.
Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε βέβαηα, απνηειεί ε ζσζηή ελεκέξσζε γηα ηα
λέα ζθπξνδέκαηα, έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην
θαηάιιειν είδνο γηα θάζε πεξίπησζε. Αθφκε θη αλ ην
αξρηθφ θφζηνο είλαη κεγαιχηεξν, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη
ζπλνιηθά ν θχθινο δσήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, γηαηί ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ
αληηζηαζκίδνπλ ηελ αξρηθή δαπάλε.
ηελ Διιάδα, δε ζπλαληνχκε φια ηα ζθπξνδέκαηα
πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή θαη
δπζηπρψο ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε χθεζε ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα δελ επλνεί ηελ αλάπηπμή ηνπο.
Παξφια απηά ζα κπνξνχζε, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν
εξγαζηεξηαθήο έξεπλαο, λα κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα
αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπο ζηελ ρψξα καο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ
φζν θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπψλ ζηνλ Διιαδηθφ
ρψξν.

ΙV. Σα «έμππλα» ζθπξνδέκαηα
Απηντάζηκν ζθπξόδεκα
Απηνχ ηνπ είδνπο ην ζθπξφδεκα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
επηδηνξζψλεη ηηο βιάβεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηφ ρσξίο
λα ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή παξέκβαζε. Απηφ κπνξεί λα
γίλεη είηε κε ηε βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ κεραληζκνχ ηεο
απηνγελνχο επνχισζεο ησλ ξσγκψλ (ECC) είηε κε ηελ
πξνζζήθε ζε απηφ θαηάιιεισλ ζεξαπεπηηθψλ
παξαγφλησλ φπσο: α) πδξνγέιεο β) θαςνπιψλ πνπ
πεξηέρνπλ ζεξαπεπηηθφ παξάγνληα θαη γ) βαθηεξίσλ, έηζη
ψζηε νη ξσγκέο λα ζεξαπεχνληαη κε απηφλνκν ηξφπν κεηά
ηελ εκθάληζή ηνπο (Van Tittelboom & De Belie, 2013).
Φσηνδηαπεξαηό ζθπξόδεκα
ηε κάδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (Δηθφλα 3)
πξνζηίζεληαη νπηηθέο ίλεο (γπάιηλεο ή πιαζηηθέο) ή
ξεηίλεο έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε ηνπ θσηφο
θαη λα επηηπγράλεηαη εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο
κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο
απφ άιιεο πεγέο. Δπηπιένλ, πξφθεηηαη γηα έλα πιηθφ
πςειήο αηζζεηηθήο ζε αληίζεζε κε ην γθξη αδηαθαλέο
ζθπξφδεκα (Paul & Dutta, 2013; Μαπξίδνπ θαη άββα,
2015).
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Φσηνθαηαιπηηθό ή απηνθαζαξηδόκελν ζθπξόδεκα
Σν ζπγθεθξηκέλν ζθπξφδεκα πεξηέρεη σο ρξσζηηθή νπζία
δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ TiO2, ην νπνίν ηνπ απνδίδεη ιεπθφ
ρξψκα θαη ηαπηφρξνλα έρεη ηελ ηδηφηεηα λα
απηνθαζαξίδεηαη, κεηψλνληαο έηζη ηελ αλάγθε
ζπληήξεζεο. Σαπηφρξνλα, αιιάδεη θαη ηε ζχζηαζε ησλ
ξππνγφλσλ
ξχπσλ
ηεο
αηκφζθαηξαο
(http://www.italcementigroup.com, 2016).
Ηιεθηξηθά αγώγηκν ζθπξόδεκα
Απηφ ην ζθπξφδεκα πεξηέρεη έλα πνζνζηφ ειεθηξηθά
αγψγηκσλ ζπζηαηηθψλ ζην κείγκα ηνπ κε ζθνπφ ηελ
επίηεπμε ζηαζεξήο θαη ζρεηηθά πςειήο ειεθηξηθήο
αγσγηκφηεηαο. Λφγσ ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο παξάγεηαη ζεξκφηεηα. Βαζηθφο ιφγνο
επηλφεζεο ηνπ ήηαλ ε απφςπμε ησλ θαηαζηξσκάησλ ησλ
γεθπξψλ (http://www.cement.org/ , 2016).
Σθπξόδεκα πνπ αληαλαθιά ην θσο
Σν ζθπξφδεκα απηφ παξάγεηαη κε ηελ ελζσκάησζε
κηθξνζθαηξηδίσλ γπαιηνχ ζην ζψκα ηνπ, επηηπγράλνληαο
έηζη
ην
ζπγθεθξηκέλν
νπηηθφ
θαηλφκελν
(http://www.blingcrete.com, 2016).
V. πκπεξάζκαηα
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