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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Εισαγωγή  

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο ‘’Διερεύνηση Αντοχών Σκυροδέματος 

Παρασκευασμένο από 100% Ανακυκλωμένα Αδρανή’’ εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε του Α.Ε.Ι 

ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ 

 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εξέταση των αντοχών του σκυροδέματος το οποίο είναι 

παρασκευασμένο με αδρανή υλικά τα οποία έχουν προέλθει από διαδικασία ανακύκλωσης 

σκυροδέματος, η σύγκριση των αντοχών αυτών με αντοχές οι οποίες έχουν εξαχθεί από 

σκυρόδεμα παρασκευασμένο με θραυστά αδρανή υλικά και τέλος η εξαγωγή 

συμπερασμάτων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ιστορική Αναδρομή 

2.1 Ιστορία του τσιμέντου και του σκυροδέματος 

Η ιστορία του τσιμέντου είναι πολύ παλιά και άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή του 

σκυροδέματος. Μέχρι σήμερα αυτή η ιστορία συνεχίζεται εφόσον το σκυρόδεμα,  του 

οποίου το τσιμέντο αποτελεί βασικό συστατικό, εξελίσσεται συνεχώς προσφέροντας 

ποικίλες δυνατότητες και μία μόνιμη πηγή έμπνευσης για τους μηχανικούς. 

Η ιστορική εξέλιξη του σκυροδέματος και του τσιμέντου είναι συνυφασμένη και 

αλληλοεξαρτώμενη παρόλο που το τσιμέντο και το σκυρόδεμα είναι δύο διαφορετικά υλικά. 

Εντούτοις στο μυαλό του μέσου καταναλωτή δεν διαχωρίζονται ο οποίος ουσιαστικά 

γνωρίζει το τελικό προϊόν που είναι το σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα, έχοντας μία ιστορία 9000 

ετών, έχει εξελιχθεί από την ύπαρξη ενός απλού τεχνητού στερεού υλικού, το οποίο 

προέρχεται από την ανάμιξη φυσικών υλικών με συνδετικές κονίες και νερό στη σημερινή 

του μορφή.  

 

Το αρχαιότερο γνωστό σήμερα σκυρόδεμα χρονολογείται από το 7000 π.Χ. και βρίσκεται 

στη νότια Γαλιλαία, Fifth El, Ισραήλ. Το 1985 κατά τη διάνοιξη ενός δρόμου ανακαλύφθηκε 

ένα είδος δαπέδου που αποτελείται από μίγμα ασβέστη με πέτρες. Ο ασβέστης όταν 

αναμιχθεί με νερό και άμμο δημιουργεί μία “λάσπη” - κονίαμα το οποίο ερχόμενο σε επαφή 

με το διοξείδιο του άνθρακα του ατμοσφαιρικού αέρα σκληραίνει και δημιουργεί ένα 

στερεό σώμα. Η μίξη του κονιάματος αυτού με πέτρες, τις οποίες συνδέει και συγκολλάει, 

δημιουργεί ένα είδος σκυροδέματος.  

2.2 Εξέλιξη του σκυροδέματος μέσα στο χρόνο  

Το τσιμέντο υπάρχει στη φύση τουλάχιστον 12 εκατομμύρια χρόνια. Οι έντονες γεωλογικές 

μεταβολές της γης συνέβαλαν στη φυσική παραγωγή τσιμέντου το οποίο ήταν και το πρώτο 

δομικό υλικό που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι.  Αργότερα ήρθε η ανακάλυψη της τεχνητής 

παρασκευής του τσιμέντου. 

Το τσιμέντο στο πέρασμα των χρόνων έχει περάσει από πολλά στάδια εξέλιξης, 

πειραματισμού και ελέγχων για να καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται 

σήμερα. Παρακάτω παρατίθενται μερικά γεγονότα σταθμοί για την εξέλιξη του τσιμέντου. 

Το 7000 π.Χ. συναντάται το αρχαιότερο γνωστό σήμερα σκυρόδεμα βρίσκεται στη νότια 

Γαλιλαία του Ισραήλ. Ανακαλύφθηκε το 1985 και αποτελείται από από μίγμα ασβέστη με 

πέτρες. 

Φτάνοντας στο 3000 π.Χ.  οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούν άχυρα για να αυξήσουν την 

αντοχή πλίνθων κατά την ξήρανσή τους. Επίσης χρησιμοποιούν κονιάματα με γύψο σαν 

πρώτη ύλη και κονιάματα με ασβεστόλιθο.  

 Αργότερα και συγκεκριμένα το 800 π.Χ.  Έλληνες, Κρήτες και Κύπριοι χρησιμοποιούν λάσπη 

κτισίματος που είχε πολύ υψηλότερες αντοχές από τις μετέπειτα Ρωμαϊκές εφαρμογές. 

Οι ρωμαίοι την περίοδο 300 π.Χ.-476 μ.Χ. χρησιμοποιούν ποζολάνες από την Pozzuoli, πόλη 

που βρισκόταν κοντά στο ηφαίστειο Βεζούβιος για να κτίσουν την Αππία Οδό, τα ρωμαϊκά 

λουτρά, το Κολοσσαίο, το Πάνθεο της ρώμης και τον αγωγό νερού στο Pont du Gard στη 

νότια Γαλλία. Χρησιμοποιούν επίσης ασβέστη ως υδραυλικό υλικό. Αναφέρονται συνθέσεις 

ενός μέρους ασβέστη προς 4 μέρη άμμου. Ο Βιτρούβιος αναφέρει σύνθεση με 2 μέρη 
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ποζολάνης προς ένα μέρος ασβέστη. Επίσης, το πάχος των ζώων, γάλα και αίμα 

αποτελούσαν τα πρόσθετα της εποχής (υλικά που βελτιώνουν ιδιότητες της σύνθεσης). 

Το 1200-1500 μ.Χ. Παρατηρείται πτώση της ποιότητας των υδραυλικών υλικών. Η χρήση 

ασβέστη και ποζολάνης σταματά έως το 1300. 

Ο Bry Higgins το 1779 παρουσιάζει την ευρεσιτεχνία του για παραγωγή υδραυλικού 

τσιμέντου (stucco) για χρήση ως εξωτερικό επίχρισμα. 

14 χρόνια μετά και συγκεκριμένα το 1793 ο John Smeaton ανακαλύπτει ότι η 

ασβεστοποίηση ασβεστολιθικών πετρωμάτων που περιέχουν άργιλο παράγει ασβέστη που 

σκληραίνει κάτω από την επιφάνεια του νερού (υδραυλικός ασβέστης). Χρησιμοποιεί το 

υλικό αυτό για να ξανακτίσει το φάρο στο Eddystone της Κορνουάλλης του οποίου η 

κατασκευή άρχισε το 1756 αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει χωρίς την ύπαρξη 

συνδετικού υλικού που να μην επηρεάζεται από το νερό. 

Λίγο πιο μετά το 1796 ο James Parker (Αγγλία) πατεντάρει ένα φυσικό υδραυλικό τσιμέντο 

που παρασκευάζει θερμαίνοντας (ασβεστοποιώντας) ακάθαρτο ασβεστόλιθο που περιέχει 

άργιλο. Το ονομάζει τσιμέντο Parker ή Ρωμαϊκό τσιμέντο. 

Την περίοδο 1812-1813 ο Γάλλος Luis Vicat παρασκευάζει συνθετικό υδραυλικό ασβέστη με 

θέρμανση συνθετικών μιγμάτων ασβεστόλιθου και αργίλου. 

Ο Άγγλος Joseph Aspdin το 1824 ανακαλύπτει το τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ. Θερμαίνει λεπτά 

τριμμένη κιμωλία και άργιλο σε κλίβανο ασβεστοποιίας ώσπου να φύγει το διοξείδιο του 

άνθρακα από το μίγμα. Το κρυσταλλωμένο παράγωγο της διαδικασίας αλέθεται στη 

συνέχεια και λαμβάνει την ονομασία τσιμέντο Πόρτλαντ, από τις εξαιρετικής ποιότητας 

πέτρες κτισίματος που εξορύσσονται στην περιοχή του Πόρτλαντ. 

Οι πρώτοι συστηματικοί έλεγχοι εφελκυστικής αντοχής γίνονται στη Γερμανία το 1836. 

Το 1889 χτίζεται η πρώτη γέφυρα από σκυρόδεμα. 

Έπειτα από 2 χρόνια το 1891 ο George Bartholomew κατασκευάζει το πρώτο δρόμο από 

σκυρόδεμα στις ΗΠΑ στο Bellefontaine, OH ο οποίος υπάρχει ακόμα και σήμερα. 

Το 1903 στο Cincinnati του Οχάιο των ΗΠΑ ο πρώτος ουρανοξύστης από σκυρόδεμα είναι 

γεγονός. 

Το 1945 γίνεται η πρώτη δημοσίευση στην Ελλάδα των μεταφρασμένων Γερμανικών DIN 

1045 και 9 χρόνια μετά (1954) εκδίδεται ο πρώτος Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος. 

Την περίοδο 1970-1981 υιοθετούνται οι Γερμανικές Κατηγορίες B25, B35. 

Το 1985 εκδίδεται ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 266/Β/9.5.85) και το 1997 

γίνεται αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος με έκδοση του ΚΤΣ 97 που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/315/Β/17,4,97. 

Μερικά χρόνια αργότερα (2002) γίνεται προσαρμογή του ΚΤΣ-97 στα Ευρωπαικά πρότυπα 

και εισάγονται οι κατηγορίες κάθισης S1-S5. 

Το 2006 έχουμε την σύνθεση επιτροπής Αναθεώρησης του ΚΤΣ-97 σύμφωνα με τα πρότυπα 

του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/1318/Β/14.9.06). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Νωπό Συμπυκνωμένο Σκυρόδεμα 

Το μίγμα τσιμέντου , αδρανών υλικών-άμμου και σκύρων-και νερού αποτελεί το σκυρόδεμα 

του οποίου ορισμένες ιδιότητες μπορούν να βελτιωθούν με την προσθήκη πρόσμικτων 

υλικών. Τα λεπτότερα συστατικά του μίγματος δημιουργούν το απαραίτητο κονίαμα για τη 

συγκόλληση των χονδρότερων αδρανών. 

Από το αρχικά χαλαρό μίγμα, το νωπό σκυρόδεμα, προκύπτει με τη σκλήρυνση του 

τσιμεντοπολτού το στερεό σκυρόδεμα. 

Η ποιότητα του στερεού σκυροδέματος, ως προς την αντοχή και τη στεγανότητα, εξαρτάται 

από το είδος και την κοκκομετρική σύνθεση των αδρανών, από την επιμελημένη συντήρηση. 

3.1 Υλικά παρασκευής σκυροδέματος 

    3.1.1 Τσιμέντο 

 Το τσιμέντο είναι υδραυλική κονία η οποία άμα αναμιχθεί με νερό σκληρύνεται τόσο στον 

αέρα όσο και στο νερό και εξακολουθεί να παραμένει σκληρό. Ως συνδετικό μέσο των 

υλικών του σκυροδέματος, αποτελεί τον πρώτο κατά σειρά καθοριστικό παράγοντα των 

ιδιοτήτων του. Υπάρχουν τα ακόλουθα είδη τσιμέντων: 

Α) ΤσιμέντοPortland 

Β) Τσιμέντο Portland με άλλα συστατικά, όπως η σκωρία-τσιμέντο 

υψικαμίνων- και η θηραϊκή γη, δηλαδή τσιμέντο με πρόσμιξη ηφαιστείων γαιών και 

Γ) Ειδικά τσιμέντα, όπως τα υπερθειϊκά και τα αργιλικά. Κατά τον νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό 

ENV 197-1 «Τσιμέντο-Σύνθεση, Απαιτήσεις και Κριτήρια Συμμορφώσεως» τα τσιμέντα 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες αντοχής με βάση την χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή 

των 28 ημερών. Η περαιτέρω υποδιαίρεση αφορά εκείνα που αναπτύσσουν υψηλή αντοχή 

σε 2 ημέρες, τα οποία χαρακτηρίζονται με το γράμμα “ R” (Rapid). 

 

 

 

 

Κατηγορία 

αντοχής 

Θλιπτική αντοχή (N/mm
2
) Έναρξη 

πήξεως 

[min] 

Τέλος 

πήξεως 

h 
Αρχική αντοχή Αντοχή κανονική 

2 ημερών 7ημερών 28 ημερών 

32,5 --- ≥16 
≥32,5 ≤52,5 

≥60 

≤12 

32,5R ≥10 --- 

42,5 ≥10 --- 
≥42,5 ≤62,5 

42,5R ≥20 --- 

52,5 ≥20 --- 
≥52,5 --- ≥45 

52,5R ≥30 --- 

Πίνακας 3.1 : Μηχανικές και φυσικές απαιτήσεις για τα ευρωπαϊκά τυποποιημένα τσιμέντα 
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   3.1.2 Αδρανή υλικά  

Τα αδρανή υλικά αποτελούν ποσοτικά το κύριο υλικό του σκυροδέματος. Αποτελούνται από 

φυσικά ή τεχνητά πετρώματα, με διάφορο μέγεθος κόκκων, όπως η άμμος, τα χαλίκια, τα 

σκύρα. Το κοκκομετρικό φάσμα, η αντοχή, το σχήμα και το ειδικό βάρος των αδρανών 

επηρεάζουν άμεσα τις ιδιότητες του σκυροδέματος. 

α)κοκκομετρική σύνθεση 

Ο μέγιστος κόκκος των αδρανών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 της μικρότερης 

διαστάσεως του προς σκυροδέτηση δομικού στοιχείου και η μέγιστη διάσταση των κόκκων 

των αδρανών δεν πρέπει να υπερβαίνει την οριζόντια και κατακόρυφη ελεύθερη απόσταση 

μεταξύ παράλληλων ράβδων του οπλισμού. Πάντως, καλό είναι να χρησιμοποιούνται 

αδρανή με μέγιστο κόκκο 32 mm. Η ποιότητα του σκυροδέματος επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από την κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών. Η διαβάθμιση αυτή καθορίζεται με 

δοκιμές κοσκινίσεως και παριστάνεται με κοκκομετρική γραμμή σε σύστημα συντεταγμένων 

με τετμημένες την διάσταση, υπό λογαριθμική κλίμακα, των οπών των προτύπων κοσκίνων 

και τεταγμένες το ποσοστό της ποσότητας, που διέρχεται από το κόσκινο, επί του συνολικού 

βάρους. Στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 1997 καθορίζονται οι ακραίες 

κοκκομετρικές γραμμές που οριοθετούν τις περιοχές Δ, Ε, ανάμεσα από τις οποίες πρέπει να 

διέρχεται η κοκκομετρική γραμμή των αδρανών (Σχ. 3.1α, Σχ. 3.1β). Με δεδομένο ότι τα 

χονδρότερα αδρανή επηρεάζουν λιγότερο τις ιδιότητες του σκυροδέματος γίνεται και η 

εκλογή της σειράς των προτύπων κοσκίνων. Σύμφωνα με αυτή τη σειρά η διάσταση οπής 

της επόμενης είναι διπλάσια της προηγούμενης.  Οι συνεχείς κοκκομετρικές γραμμές πρέπει 

να διέρχονται από την υποζώνη Δ (ευνοϊκή περιοχή), η περιοχή Ε καθορίζει τα ανεκτά 

μίγματα αδρανών για σκυρόδεμα με χαρακτηριστική αντοχή μέχρι C 40/50. 

 

Πίνακας 3.1α : Όρια κοκκομετρικής διαβαθμίσεως μίγματος   αδρανών μέγιστου κόκκου □16 ή ½’’ 



 
10 

 
Πίνακας 3.1β : Όρια κοκκομετρικής διαβαθμίσεως μίγματος αδρανών μέγιστου κόκκου □31,5 ή 1’’ 

 

Η προμήθεια των αδρανών πρέπει να γίνεται σε τέσσερις διακεκριμένες ομάδες κόκκων, για 

την ασφαλή επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρικής συνθέσεως π.χ. 0/2, 2/4, 4/8 και 8/32 

ή 0/2 ,2/4 ,4/16 και 16/32. 

β) Αντοχή 

Το πέτρωμα του οποίου η θλιπτική αντοχή υπερβαίνει τα 100 ΚN/m2 είναι κατάλληλο για 

την παραγωγή θραυστής άμμου και σκύρων. Όσον αφορά τη συλλεκτή άμμος και τα χαλίκια 

έχουν γενικώς την απαιτούμενη αντοχή λόγω της φυσικής επιλογής κατά τη δημιουργία 

τους. 

γ) Σχήμα 

Εύκολα κατεργάσιμο σκυρόδεμα δίνουν αδρανή υλικά σφαιρικά ή κυβικά. Το αντίθετο 

ισχύει για τους πλακοειδείς χάλικες που έχουν μήκος μεγαλύτερο του τριπλάσιου των δυο 

άλλων διαστάσεων και οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε βάρος το μισό των πάνω 

από τα 8 mm αδρανών. Τα αδρανή πρέπει να μην έχουν προσμίξεις οι οποίες μπορούν να 

βλάψουν την πήξη και τη σκλήρυνση ή μείωση της αντοχής του σκυροδέματος ή να 

επιδράσουν  στον οπλισμό. Επιβλαβείς προσμίξεις θεωρούνται, μεταξύ άλλων: 

α) Η άργιλος και ο πηλός και γενικά τα συστατικά, τα οποία διέρχονται από κόσκινο οπής 

0,063 mm, που προκαλούν μείωση της αντοχής του σκυροδέματος και της συνάφειας του 

οπλισμού. 

β) Οργανικά συστατικά, π.χ. χουμώδη υλικά, λιγνίτης κ.λ.π., που η περιεκτικότητα τους δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% σε βάρος. 

γ) Υλικά, που εμποδίζουν τη σκλήρυνση, όπως η ζάχαρη και τα διαλυτά άλατα και  

δ) Θειικές και θειούχες ενώσεις. Η περιεκτικότητα σε SO3 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% 

σε βάρος των σε θερμοκρασία 105 ο C ξηραμένων αδρανών. 
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   3.1.3 Νερό αναμίξεως 

Το νερό αναμίξεως πρέπει να είναι καθαρό. Δεν πρέπει δηλαδή να περιέχει ουσίες 

διαλυμένες ή αιωρούμενες, που εμποδίζουν τη σκλήρυνση του σκυροδέματος. 

Αποκλείονται γενικά τα νερά, τα οποία περιέχουν λάδια, λίπη ή σάκχαρο. Η οσμή, η γεύση, 

το χρώμα και η για πολύ χρόνο διατήρηση αφρού μετά την ανάδευση είναι ενδεικτικά της 

καταλληλότητας του νερού. Σε περίπτωση ενδοιασμού για την καταλληλότητα του νερού 

συνιστάται χημική ανάλυση ή, ασφαλέστερα, έλεγχος της καταλληλότητας του νερού με την 

παρασκευή δοκιμίων σκυροδέματος. Το θαλασσινό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 

για άοπλο σκυρόδεμα και μόνο  εφ’ όσον όμως υπάρχουν ειδικοί λόγοι. Αυτό γιατί το 

θαλασσινό νερό μειώνει γενικά την αντοχή του σκυροδέματος. Όσον αφορά το οπλισμένο 

σκυρόδεμα είναι ακατάλληλο γιατί διαβρώνει τον οπλισμό. 

   3.1.4 Πρόσμικτα και πρόσθετα σκυροδέματος 

Τα πρόσμικτα ή πρόσθετα υλικά, των οποίων σκοπός είναι η βελτίωση ορισμένων ιδιοτήτων 

του νωπού ή και του στερεού σκυροδέματος,  είναι ουσίες ρευστές ή σε σκόνη, οι οποίες 

προστίθενται σε πολύ μικρές ποσότητες στο σκυρόδεμα κατά την έναρξη της αναμίξεως. 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της δράσεως τους, διακρίνονται σε: 

α) Ρευστοποιητικά 

Επιτυγχάνουν μείωσης της ποσότητας του νερού, χωρίς να χάνεται η επιθυμητή 

συνεκτικότητα και συνεπώς αύξηση της θλιπτικής αντοχής ή εναλλακτικά, βελτιώνουν το 

εργάσιμο του σκυροδέματος χωρίς αύξηση της περιεκτικότητας σε νερό. 

β) Αερακτικά 

Προκαλούν τη δημιουργία πολλών μικρών φυσαλίδων αέρα (d<0,3 mm), οι οποίες 

ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα και βελτιώνουν το εργάσιμο του νωπού και την έναντι 

παγετού ανθεκτικότητα του στερεού σκυροδέματος. 

γ) Επιβραδυντικά 

Επιτρέπουν για μακρότερο από το συνηθισμένο χρόνο κατεργασίας του σκυροδέματος 

επιβραδύνοντας κατά 3 έως 8 ώρες την έναρξη της πήξης του. Χρησιμοποιούνται όταν 

υπάρχουν αρμοί διακοπής εργασίας για βελτίωση της συνδέσεως της επόμενης με την 

προηγούμενη στρώση ή κατά τη σκυροδέτηση, σε περίπτωση καύσωνα. 

δ) Επιταχυντικά 

Για επιτάχυνση της σκληρύνσεως, που σημαίνει ταχύτερη αφαίρεση των τύπων, ή για 

σκυροδέτηση κατά τη διάρκεια παγετού. Δεν πρέπει να περιέχουν χλωριούχο ασβέστιο ( 

CaCl2), το οποίο προκαλεί διάβρωση του οπλισμού. Καλύτερα να αποφεύγονται και να 

χρησιμοποιούνται τσιμέντα ταχείας αναπτύξεως αντοχής.  

ε) Αντιπαγετικά 

Δεν πρέπει να περιέχουν χλωριούχα άλατα. Προτιμότερη λύση είναι η θέρμανση των 

αδρανών και του νερού και η κάλυψη των ελεύθερων επιφανειών του νωπού 

σκυροδέματος. 

στ) Στεγανωτικά 

Μειώνουν την υδατοπερατότητα του σκυροδέματος αλλά ενδεχομένως και την αντοχή του. 

Για την παρασκευή σκυροδέματος είναι προτιμότερη η ορθή κοκκομετρική σύνθεση με 

επαρκή περιεκτικότητα λεπτόκοκκων και καλή συμπύκνωση. Η χρησιμοποίηση πρόσμικτων 

μέσων ελέγχεται επειδή μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Για αυτό το 
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λόγο οι κανονισμοί επιβάλλουν προηγούμενες συστηματικές δοκιμές ιδιαίτερα με την 

προσθήκη περισσότερων πρόσμικτων. 

Τα πρόσμικτα υλικά επηρεάζουν ορισμένες ιδιότητες του σκυροδέματος και, σε αντίθεση 

προς τα πρόσμικτα μέσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως συστατικά όγκου. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται η θηραϊκή γη, η γη διατόμων, ο μπετονίτης, ινώδη υλικά και τα χρώματα 

μάζας. 

3.2 Παρασκευή σκυροδέματος 

Η επιτυχία της επιδιωκόμενης ποιότητας δεν βεβαιώνεται μόνο από τη χρησιμοποίηση των 

κατάλληλων υλικών. Εκτός τούτων, απαραίτητα είναι ο καθορισμός σκόπιμης αναλογίας 

μίξεως τσιμέντου-αδρανών- νερού, η ακριβής δοσολογία σε βάρος, η άψογη ανάμιξη, η 

μεταφορά επί του τύπου χωρίς απόμιξη, η τέλεια κατά το δυνατόν συμπύκνωση και ορθή 

συντήρηση. 

   3.2.1 Σύνθεση 

α)Περιεκτικότητα σε τσιμέντο 

<< Το σκυρόδεμα πρέπει να περιέχει τόσο τσιμέντο, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η 

απαιτούμενη θλιπτική αντοχή και, για το ωπλισμένο σκυρόδεμα, ικανοποιητική προστασία 

των χαλύβδινων ράβδων από τη διάβρωση>>. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο, ανά 

m3 συμπυκνωμένου σκυροδέματος, και όταν ακόμα καθορίζεται ύστερα από δοκιμή 

καταλληλότητας, πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ENV 206 <<Σκυρόδεμα-

Ιδιότητες, Παραγωγή, Κατεργασία και Έλεγχος Ποιότητας>> 

β) Περιεκτικότητα σε νερό. Λόγος νερού προς τσιμέντο 

Η περιεκτικότητα σε νερό Ν πρέπει να καθορίζεται έμμεσα με το λόγο Ν/Τ του βάρους 

νερού προς τσιμέντο ανά m3 συμπυκνωμένου σκυροδέματος. Στην ποσότητα του νερού 

πρέπει να λογίζεται η επιφανειακή υγρασία των αδρανών, η οποία πρέπει να 

προσδιορίζεται και να αφαιρείται από το Ν για τον προσδιορισμό της ποσότητας του νερού, 

η οποία παρέχεται στο σκυρόδεμα μέσα στον αναμικτήρα. Ό λόγος νερού προς τσιμέντο 

είναι μείζονος σημασίας για τη σύνθεση του σκυροδέματος. Όσο ο λόγος Ν/Τ αυξάνεται και 

με την προϋπόθεση τέλειας συμπυκνώσεως, η αντοχή του  σκυροδέματος μειώνεται, όσο 

αυξάνεται λόγω της αυξήσεως των πόρων, οι οποίοι προκύπτουν μετά την εξάτμιση του 

νερού, που πλεονάζει. Εκτός τούτων μειώνεται και η στεγανότητα και η αντοχή έναντι 

παγετού. Αντίθετα αυξάνεται η συστολή ξηράνσεως και ο ερπυσμός. Ενώ κατά την πήξη 

δεσμεύεται χημικά μια ποσότητα νερού ίση προς το 25% περίπου του βάρους του τσιμέντου 

για την πλήρη όμως ενυδάτωση του τσιμέντου απαιτείται ποσότητα νερού ίση περίπου προς 

το 40% του βάρους του τσιμέντου. 
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Πίνακας 3.2α : Πτώση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος όταν αυξάνεται ο λόγος νερού προς 

τσιμέντο 

 

 

Για τιμές του λόγου N/T κάτω από 0,30 δεν αναμένεται αύξηση της αντοχής επειδή στο 

τσιμέντο δεν παρέχεται το απαιτούμενο για την ενυδάτωση νερό και επειδή δεν είναι 

δυνατή η τέλεια συμπύκνωση του νωπού σκυροδέματος. Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με 

λόγο N/T≤0,4 είναι κατεργάσιμο μόνο με την προσθήκη υπερρευστοποιητικού. Η 

συνηθισμένη μέση τιμή του λόγου στα κανονικής αντοχής σκυροδέματα είναι 0,50~0,70. Το 

νερό που δεν δεσμεύεται εξατμίζεται μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος και καταλείπει 

τριχοειδείς πόρους. Ανάλογα προς το σκοπό χρησιμοποιήσεως συνιστάται να μην 

υπερβαίνονται οι τιμές του παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3.2β : Απαιτήσεις ανθεκτικότητας σε διάρκεια σε συνάρτηση με τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος  

 

 

Η συνεκτικότητα του σκυροδέματος χαρακτηρίζει την εργασιμότητά του δηλαδή την 

κινητικότητά του και το απαιτούμενο έργο για τη συμπύκνωσή του. Έτσι καλύπτει όλες τις 

ράβδους και τους τένοντες και γεμίζει απόλυτα τους τύπους. Κατά ISO 4109 και κατά DIN 

1045 καθορίζονται αντίστοιχα πέντε και τέσσερις περιοχές συνεκτικότητας (Πίνακες 3.2γ και 

3.2δ). Για να έχει το σκυρόδεμα ορισμένη συνεκτικότητα η ποσότητα νερού ή  

τσιμεντοπολτού πρέπει να είναι κατάλληλη για τη διαβροχή των επιφανειών όλων των 

κόκκων του μίγματος. Ανάλογα με την κοκκομετρική σύνθεση των αδρανών και την 

περιεκτικότητα σε τσιμέντο μεταβάλλεται και η ποσότητα αυτή του νερού. Μίγματα 

πλούσια σε άμμο απαιτούν μεγαλύτερη ποσότητα νερού διότι οι μικροί κόκκοι έχουν 

πολλαπλάσια μεγαλύτερη επιφάνεια των μεγάλων για τον ίδιο συνολικό όγκο. Εκείνος που 

πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος είναι ο συντελεστής νερού προς τσιμέντο ώστε να 

διατηρηθεί η αντοχή που επιδιώκεται στο σκυρόδεμα. Σκυροδέματα των κατηγοριών 

συνεκτικότητας S4 και S5 παρασκευάζονται με χρήση ρευστοποιητικών. 

 

Κατηγορία 

συνεκτικότητας 
S1 S2 S3 S4 S5 

Κάθιση (Slump) 

σε mm 
10-40 50-90 100-150 160-210 ≥220 

Πίνακας 3.2γ : Κατηγορίες συνεκτικότητας κατά ISO 4109 
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 1 2 3 4 

 Περιοχές συνεκτικότητας 

Μέτρο 

εξαπλώσεως 

κατά DIN 1048 

(mm) 

Κάθιση (slump) 

(mm) 

Τρόπος 

συμπυκνώσεως 

1 Υφυγρό --- --- 

Δονητής 

ισχυρής 

δράσεως ή 

ισχυρό 

κοπάνισμα σε 

λεπτές 

στρώσεις 

2 Πλαστικό 350 έως 410 10 έως 70 
Δόνηση ή 

φυγοκέντρηση 

3 Μαλακό (κανονική) 420 έως 480 80 έως 150 Δόνηση  

4 Ρευστό  490 έως 600 ≥160 

Τακτοποίηση 

με ράβδο ή 

σανίδα 

Πίνακας 3.2δ : Περιοχές συνεκτικότητας του νωπού σκυροδέματος  

γ) Ποσότητα αδρανών 

Το βάρος των απαιτούμενων ποσοτήτων αδρανών για την παρασκευή 1 m
3 

συμπυκνωμένου 

σκυροδέματος, είναι σωστό είναι να υπολογίζονται πειραματικά στο εργαστήριο, εκτός αν 

υπάρχει μακροχρόνια πείρα χρησιμοποιήσεως των ίδιων υλικών υπό τους αυτούς όρους. 
   3.2.2 Ανάμειξη 

Η αναλογία του τσιμέντου, του νερού αναμίξεως, των διάφορων αδρανών και τυχών 

πρόσθετων πρέπει να γίνεται κατά βάρος με ακρίβεια +/- 2%. Τα παραπάνω αναμιγνύονται  

μέσα σε αναμικτήρα( μπετονιέρα) για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να δημιουργηθεί 

ομοιόμορφο μίγμα. Ο χρόνος αναμίξεως εξαρτάται από τον τύπο του αναμικτήρα και δεν 

πρέπει να είναι μικρότερος εκείνου, που συνιστά ο κατασκευαστής του, ο οποίος συνήθως 

τον καθορίζει για σκυρόδεμα συνεκτικότητας S2 και S3 και συνεπώς πρέπει να αυξάνεται 

αρκετά για συνεκτικότητα S1ή υψηλή περιεκτικότητα σε τσιμέντο. Κατά κανόνα θεωρείται 

λογική η διάρκεια αναμίξεως τουλάχιστον 1 λεπτού. Όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετα ο 

χρόνος αναμίξεως πρέπει να αυξάνεται ενώ ανάμιξη με το χέρι μπορεί να γίνει σε σπάνιες 

περιπτώσεις και συγκεκριμένα για μικρές  ποσότητες άοπλου σκυροδέματος. 

   3.2.3 Διάστρωση και συμπύκνωση 

Το εργοταξιακό σκυρόδεμα πρέπει να μεταφερθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με 

οποιοδήποτε μέσο από τη θέση αναμίξεως στη θέση χρησιμοποιήσεως ώστε να μην υπάρξει 

απόμιξη ή απώλεια συστατικών ιδιαίτερα του τσιμεντοπολτού. Συγκεκριμένα το πλαστικό 

σκυρόδεμα πρέπει να μεταφέρεται μέσα σε 20 λεπτά από την ανάμιξη ενώ το ύφυγρο μέσα 

σε 45 λεπτά. Η εκφόρτωση του σκυροδέματος από αυτοκίνητα-αναμικτήρες πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί μέσα σε 90 λεπτά από την προσθήκη του νερού. Αμέσως μετά την ανάμιξη ή 

μεταφορά πρέπει να γίνεται η διάστρωση. Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος 

πρέπει να ελεχθούν οι διαστάσεις, η αντοχή και η καθαριότητα του τύπου, να διαπιστωθεί 

η τοποθέτηση του οπλισμού κατά τα σχέδια και να εξασφαλισθεί η επικάλυψη του με 

υποθέματα. Κατά τη διάστρωση όχι μόνο τοποθετείται το νωπό σκυρόδεμα στους τύπους 

αλλά συμπυκνώνεται κιόλας κυρίως με δόνηση και δευτερευόντως με αναμόχλευση, 

κοπάνισμα, κτυπήματα επάνω στον τύπο κλπ. Έτσι επιτυγχάνεται συμπαγής μάζα χωρίς 
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κενά, πυκνή επικάλυψη των οπλισμών και ομοιογενής επιφάνεια, ιδίως στην επαφή με τους 

τύπους. Η αντοχή και η στεγανότητα του σκυροδέματος είναι συνάρτηση του βαθμού 

συμπυκνώσεως.  

 
Σχέδιο 3.2δ : Όσο λιγότερη συμπύκνωση τόσο μικρότερη η αντοχή 

 

Δεν συνιστώνται διακοπές της διαστρώσεως σε αυτοτελή μέρη του έργου. Εάν το μέγεθος 

του όγκου του σκυροδέματος που θα διαστρωθεί, τις επιβάλλει, οι θέσεις των αρμών 

διακοπής της εργασίας πρέπει να μην αφήνονται στην τύχη, αλλά να προγραμματίζονται, να 

καθορίζονται στα σχέδια και να τοποθετούνται κάθετα προς τη διεύθυνση των θλιπτικών 

τάσεων. 

Για να είναι η σύνδεση του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα στερεά και στεγανή πρέπει λίγο 

μετά τη σκυροδέτηση η επιφάνεια του αρμού να γίνει ανώμαλη με συρματόβουρτσα μέχρι 

να αποκαλυφθούν τα χοντρά αδρανή. Επίσης πρέπει να διαβρέχεται για πολύ χρόνο πριν 

από τη νέα σκυροδέτηση για να κρατηθεί χαμηλή η διαφορά της συστολής ξηράνσεως, αλλά 

να στεγνώνεται κάπως, για να μη μένει ελεύθερο νερό στις κοιλότητες της επιφάνειάς του. 

 

   3.2.4 Συντήρηση 

Το σκυρόδεμα μετά τη διάστρωση του και μέχρι να ολοκληρωθεί η σκλήρυνση του πρέπει 

να προφυλάσσεται από επιβλαβείς, κυρίως καιρικούς παράγοντες όπως πρόωρη 

αποξήρανση λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας ή ανέμου, ισχυρή βροχή, παγετό, μεγάλη 

θερμοκρασιακή μεταβολή ή και επιβλαβείς δονήσεις. Ιδιαίτερη 

σημασία έχει το σκυρόδεμα να ενυδατώνεται με κατάλληλες ποσότητες νερού, ιδίως σε 

θερμό και ξερό καιρό, ώστε να αποκτήσει την πλήρη αντοχή του και συγχρόνως να 

αποφεύγεται η ρηγμάτωση του. Η συντήρηση με απ’ ευθείας διαβροχή επάνω στις ορατές 

επιφάνειες του σκυροδέματος θεωρείται βλαπτική, επειδή κατά την εξάτμιση του νερού 

προκαλείται πτώση της θερμοκρασίας και επομένως εφελκυστικές τάσεις που μπορεί να 

οδηγήσουν στη ρηγμάτωση της επιφανειακής στρώσεως. Για αυτό το λόγο προτείνεται η 

κάλυψη των επιφανειών με λινάτσες ή λεπτό στρώμα άμμου, τα οποία να τηρούνται μόνιμα 

υγρά με ψεκασμό κατά διαστήματα ή με σωλήνες στάγδην αρδεύσεως. Μπορεί επίσης να 
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γίνει ψεκασμός  με ειδικό έγχρωμο διάλυμα πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος, 

οπότε η μεμβράνη, που σχηματίζεται, εμποδίζει την εξάτμιση του νερού. Η συντήρηση με 

ατμό συνίσταται στη δημιουργία περιβάλλοντος με συνεχώς ελεγχόμενη θερμοκρασία και 

υγρασία, μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται η πήξη και η σκλήρυνση του σκυροδέματος και 

αναπτύσσονται γρήγορα υψηλές αντοχές, οπότε γίνεται δυνατή η αφαίρεση του ξυλότυπου 

λίγες ώρες μετά τη σκυροδέτηση. Πρέπει όμως να λαμβάνονται μέτρα βραδείας ψύξεως του 

σκυροδέματος, διότι αλλιώς δημιουργούνται επιφανειακές ρωγμές. Γενικά το σκυρόδεμα 

δεν θα ρηγματωθεί, μόνο εάν η εφελκυστική αντοχή του είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την 

τάση εφελκυσμού, που προκαλεί η συστολή ξηράνσεως. 

 

 

 

Ανάπτυξη αντοχής 

σκυροδέματος   
Λόγος νερού προς τσιμέντο 

Κατηγορία αντοχής 

τσιμέντου 

Ταχεία  <0,5 42,5R 

Μέση  

0,5 μέχρι 0,6 42,5R 

<0,5 
32,5R 

42,5 

Βραδεία  Όλες οι άλλες περιπτώσεις 

Πίνακας 3.2ε : Ανάπτυξη αντοχής σκυροδέματος  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Αδρανή Υλικά  

4.1 Τι είναι τα αδρανή υλικά  

Τα αδρανή υλικά (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι, σκύρα) τα οποία ουσιαστικά είναι λίθινοι κόκκοι 

τα προμηθευόμαστε από τη φύση, τα λατομεία ή τα ορυχεία. Αυτά διακρίνονται στα φυσικά 

ή συλλεκτά, τα οποία περιέχουν φυσικούς κόκους, και στα θραυστά τα οποία αποτελούνται 

από κόκκους μετά από θραύση πετρωμάτων ή φυσικών αδρανών. Ονομάστηκαν αδρανή 

διότι όταν αναμιχθούν με συγκολλητικά υλικά (κονίες), όπως τσιμέντο, ασβέστης, άσφαλτος 

κλπ, ή το νερό δεν έχουν κανένα ενεργό ρόλο στη διαδικασία πήξης και σκλήρυνσης. Βέβαια 

αυτό δεν ανταποκρίνεται εντελώς στην πραγματικότητα, διότι η χημική αδράνεια των 

υλικών αυτών εξαρτάται από την ορυκτολογική τους σύσταση και τα υλικά με τα οποία 

έρχονται σε επαφή. 

4.2 Πρώτες ύλες 

Για αδρανή υλικά χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κατηγορίες πετρωμάτων : 

� Μαγματικά πετρώματα : Γρανίτες, Διορίτες, Γάββροι, Ρυόλιθοι, Ανδεσίτες, Δακίτες, 

Βασάλτες 

� Ιζηματογενή πετρώματα : Αμμοχαλικώδεις αποθέσεις,  Ασβεστόλιθοι 

� Μεταμορφωμένα πετρώματα : Γνεύσιοι (ορθογνεύσιοι), χαλαζίτης 

 

Στη χώρα μας για την παραγωγή αδρανών υλικών χρησιμοποιούνται κυρίως ασβεστολιθικά 

πετρώματα για τους παρακάτω λόγους : 

� ικανοποιούν τις μηχανικές αντοχές των συνήθων κατασκευών. 

�  έχουν μικρό κόστος θραύσης. 

� συναντώνται στα περισσότερα μέρη του Ελλαδικού χώρου. 

4.3 Τρόποι λήψης αδρανών υλικών  

Τα φυσικά ή φερτά ή συλλεκτά αδρανή υλικά λαμβάνονται από τη φύση, τα ποτάμια και τις 

παραλίες ενώ τα θραυστά από τα λατομεία και τα ορυχεία. Τέλος τα σπαστά 

δημιουργούνται από το σπάσιμο πετρωμάτων ή χονδρών φυσικών αδρανών. 

Η λήψη των θραυστών αδρανών υλικών είτε με εξόρυξη από τα λατομεία είτε ως έχουν από 

τα ορυχεία. Συνήθως είναι λίθινα, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι μεταλλικά 

ή πλαστικά. 

4.4 Κατηγορίες αδρανών υλικών 

Τα αδρανή υλικά χωρίζονται ανάλογα : 

Α. Την προέλευση 

Τα αδρανή αυτά διακρίνονται  σε φυσικά, συλλεκτά, 

τεχνητά ή βιομηχανικά και ανακυκλωμένα. 

 

� Φυσικής προέλευσης (Αμμοχαλικώδεις αποθέσεις, Θραυστό υλικό) 

Τα φυσικά εξορύσσονται από λατομεία με τη θραύση βράχων. 

Τα συνηθέστερα αδρανή υλικά είναι η άμμος (άμμος σπαστός), η αμμοκωνία (άμμος 

θαλάσσης), ο περλίτης ,το χαλίκι, ελαφρόπετρα, αμίαντος κτλ. 
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� Τεχνητά ή Βιομηχανικά (Σκωρία Υψικαμίνων, Κουρασάνι, Μπετονίτης, Περλίτης) 

Σήμερα μπορούν να  χρησιμοποιηθούν αδρανή μη ραδιενεργά υλικά τα οποία προέρχονται 

από ραδιενεργά απόβλητα των αντιδραστήρων ή των οπλικών συστημάτων. Τα απόβλητα 

αυτά ψήνονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έτσι μετατρέπονται σε τεχνητά αδρανή 

υλικά. 

� Ανακυκλωμένα (Ιπτάμενη τέφρα Λιγνιτών) 

Ανακυκλωμένα είναι τα αδρανή υλικά που προέρχονται κυρίως από κατεδαφίσεις κτιρίων . 

Β. Την πηγή λήψης 

� Φυσικά ή Συλλεκτικά αδρανή (Υλικά κοίτης ποταμού, υλικά αναβαθμίδων, κορήματα 

κλιτύων) 

Συλλεκτά ονομάζονται αυτά που μαζεύονται στη φύση χωρίς να χρειαστεί η θραύση 

πετρωμάτων. Συνηθέστερος τόπος εναπόθεσης και συλλογής τέτοιων τριμμάτων είναι τα 

ποτάμια. 

� Αδρανή Λατομείων (το πέτρωμα αποσπάται από τη βραχομάζα και υπόκειται σε 

επεξεργασία) 

Γ. Το μέγεθος των κόκκων 

Τα αδρανή υλικά ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων τους, τα 

διακρίνουμε στις παρακάτω βασικές κατηγορίες : 

 

 

Παιπάλη -0,25mm 

Άμμος 0,25 - 7 mm 

Χαλίκι  7 - 70 mm 

 

Ο διαχωρισμός τους γίνεται με κόσκινα. 

- παιπάλη ή άλευρο. Μέγεθος κόκκων μικρότερο 0,25 mm. 

- άμμος.                             >>              >>                    μέχρι 7 mm. 

- σκύρα.                             >>              >>              από 7 - 70 mm. 

 

� Χονδρόκοκκα αδρανή, μέγιστη D>4 mm, ελάχιστη d>2mm ογκόλιθοι, κροκάλες, χαλίκια, 

γαρμπίλι κ.α. 

� Λεπτόκοκκα αδρανή D<4mm, άμμοι. 

� Παιπάλη D<2mm, 70% - 100%< 0,063 mm 

Δ. Το ειδικό βάρος 

� Κανονικού ειδικού βάρους (2-3 gr/cm3) 

� Ελαφροβαρή (<2 gr/cm3). Φυσικά ελαφρά αδρανή, επεξεργασμένα δομικά ελαφρά 

αδρανή, παραπροϊόντα ως ελαφρά αδρανή, επεξεργασμένα μονωτικά υπερελαφρά αδρανή. 

 

� Βαρέα (> 3gr/cm3). Προέρχονται από ορυκτά όπως ο βαρύτης, ο μαγνητίτης, ο αιματίτης και 

ο ιλμενίτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Στερεό Σκυρόδεμα 

5.1 Αντοχή 

Η αντοχή του σκυροδέματος συνιστά το βασικότερο μέλημα κάθε μελετητή και κάθε 

εργολάβου. Για να είναι σίγουροι για την αντοχή αυτή παρασκευάζουν δοκίμια τα οποία 

προέρχονται από τον ίδιο με το έργο σκυρόδεμα και σκληρύνεται κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται σημαντικά από το σχήμα, τις διαστάσεις και τη 

μέθοδο ελέγχων των δοκιμίων. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς, αποτελεί τη βάση της διαστασιολογίσεως σε θλίψη και κάμψη. Η εφελκυστική 

αντοχή του σκυροδέματος, αν και έχει ουσιαστική σημασία και είναι αποφασιστική για τη 

συνάφεια και τη ρυγμάτωση, λαμβάνεται υπόψη σε ειδικές μόνο περιπτώσεις. 

 

   5.1.1 Θλιπτική αντοχή 

Πέρα ειδικών περιπτώσεων, ο προσδιορισμός της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με 

έλεγχο ποιότητας γίνεται σε κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 150mm και ύψους 300mm ή σε 

κυβικά δοκίμια ακμής 150mm σκυροδέματος ηλικίας 28 ημερών. Η κυλινδρική αντοχή 

χαρακτηρίζεται ως fck,cyl , και η κυβική ως fck,cube. Ο ΕΚΩΣ 2000 και ο EC2 καθορίζουν 9 

κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος (C12/15 έως C50/60). (Πίνακας 5.1).   

Κατηγορία αντοχής C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

 

fck,cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60 

fck,cyl=fck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 

fcd=fck/1.5 8 10.7 13.3 16.7 20 23.3 26.7 30 33.3 

Ecm 26000 27500 29000 30500 32000 33500 35000 36000 37000 

Πίνακας 5.1 : Κατηγορίες αντοχής και μέτρο ελαστικότητας κανονικού σκυροδέματος σε N/mm
2
  

Επειδή τα δοκίμια μικρής ηλικίας τείνουν να έχουν μεγάλη διασπορά αποτελεσμάτων 

θεσμοθετήθηκε σαν αφετηρία μέτρησης η ηλικία των 28 ημερών. Παρ’ όλα αυτά ο 

σημαντικός σκεδασμός των τιμών αντοχής του σκυροδέματος είναι αναπόφευκτος και για 

τούτο εισάγεται η έννοια της << χαρακτηριστικής αντοχής fck>> Τιμή χαρακτηριστικής 

αντοχής είναι εκείνη, την οποία υπερβαίνουν τα 95% των αποτελεσμάτων θραύσεως των 

δοκιμίων του σκυροδέματος του έργου.  

Σε καταστάσεις μακροχρόνιας φόρτισης η θλιπτική αντοχή μειώνεται. Η εξισορρόπηση 

αυτής της μείωσης γίνεται λόγω της τάσης του σκυροδέματος να αυξάνει τη θλιπτική του 

αντοχή με το πέρας της ηλικίας του. Στην υπολογιστική όμως τιμή fcd για τη 

διαστασιολόγηση, λαμβάνεται υπόψιν μείωση της πρισματικής αντοχής κατά 15%. ΣΕ 

περίπτωση που το έργο έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της θλιπτικής αντοχής του 

σκυροδέματος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη θραύση κυλινδρικών δοκιμίων, που 

λαμβάνονται συνήθως από τις πλάκες με τρυπάνια λήψεως πυρήνος (καρρότου), είτε με 

άλλες ειδικές μεθόδους, προς αποφυγή θραύσης δοκιμίων, όπως την κρούση σφύρας κλπ. 

Οι μέθοδοι αυτοί απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό. 

    

    

 

 



 
21 

5.1.2 Εφελκυστική αντοχή 

Υπάρχουν περισσότερες μέθοδοι ελέγχου της εφελκυστικής αντοχής, η οποία, ανάλογα με 

την επιπόνηση, που δημιουργείται, διακρίνεται σε κεντρική, εγκάρσια ή διαρρήξεως και 

καμπτική. Συνήθως όμως καθορίζεται εμπειρικά ως συνάρτηση της θλιπτικής αντοχής. 

� Κεντρική 

Ο έλεγχος σε κεντρικό εφελκυσμό παρόλο που μπορεί να εκτελεστεί χώρις ουσιώδεις 

ενέργειες λόγω των σύγχρονων συγκολλητικών υλικών υψηλής αντοχής τείνει να 

αποφεύγεται. 

 

Κατηγορί

ες 

αντοχής 

C12/1

5 

C16/2

0 

C20/2

5 

C25/3

0 

C30/3

7 

C35/4

5 

C40/5

0 

C45/5

5 

C50/6

0 

fck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 

fctm 1.6 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 

Fctk 0.05 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 2.7 2.9 

Fctk 0.95 2.0 2.5 2.9 3.3 3.8 4.2 4.6 4.9 5.3 

Πίνακας 5.1α : Μέση κεντρική εφελκυστική αντοχή fctm και χαρακτηριστικές εφελκυστικές αντοχές fctk 

του σκυροδέματος σε N/mm
2 

 

� Εγκάρσια ή διαρρήξεως 

Καθορίζεται γενικά επί κυλινδρικού δοκίμιου 100, 150, 200 ή 300mmκαι ύψους ίσου προς 

το διπλάσιο της διαμέτρου, που φορτίζεται κατά μήκος δυο ακριβώς αντικειμένων 

γενετειρών. 

� Καμπτική 

Χρησιμοποιείται σε ειδικές μόνο περιπτώσεις και κυρίως για τον έλεγχο των οδοστρωμάτων 

από σκυρόδεμα. 

   5.1.3 Διαξονική εντατική κατάσταση 

Τόσο από τις επιπονήσεις από ροπή κάμψεων και ορθή δύναμη, όσο και από τέμνουσα και 

ροπή στρέψεως, αναπτύσσεται πεδίο κυρίων θλιπτικών και εφελκυστικών τάσεων, από τις 

οποίες προκαλείται η θραύση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα επομένως η γνώση της 

συμπεριφοράς του σκυροδέματος σε τέτοιο πεδίο τάσεων. 

   5.1.4 Αντοχή κοπώσεως σε θλίψη 

Η κόπωση του σκυροδέματος είναι καθοριστική σε δομικά στοιχεία, στα οποία γίνονται 

εναλλαγές φορτίσεως ( π.χ. σε γέφυρες, σε βάσεις μηχανών, σε σεισμική δράση κλπ ) 

μεταξύ μιας κατώτερης θλιπτικής τάσεως σu και μιας ανώτερης σ0. Ως αντοχή κοπώσεως 

καθορίζεται η μέγιστη θλιπτική τάση, που επιτυγχάνεται ύστερα από 2*10
6
 εναλλαγές 

φορτίσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Ανακύκλωση Παλαιών Σκυροδεμάτων         

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η παραγωγή σκυροδέματος με τη χρήση υλικών φυσικής 

προέλευσης εκτός από ανεπαρκής θα είναι και κοστοβόρα. Κύρια αιτία είναι η αύξηση 

κόστους των αδρανών υλικών το οποίο επηρεάζεται ακόμα περισσότερο από τις μεγάλες 

αποστάσεις μεταφοράς αυτών από το χώρο παραγωγής τους στο χώρο επεξεργασίας τους. 

Οι επιστήμονες επεξεργάζονται τρόπους χρήσης εμπορεύσιμων αδρανών υλικών από τις 

κατασκευές ή τις κατεδαφίσεις κτιρίων ακόμη και από την απόπλυση υπολειμμάτων 

σκυροδέματος. Στόχος τους είναι, αφενός μεν να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια χρήσιμων 

υλικών και αφετέρου η προστασία περιβάλλοντος από την ύπαρξη όλο και περισσοτέρων 

λατομείων. Η σύγχρονη τεχνολογία τους βοηθά να βρουν λύσεις αξιόπιστες και 

εφαρμόσιμες. 

6.1 Η ανάγκη της ανακύκλωσης  

Μια μέθοδος η οποία συνεχώς εξελίσσεται και κερδίζει έδαφος είναι η ανακύκλωση 

σκυροδέματος. Σύμφωνα με αυτή αξιοποιούνται παλαιά σκυροδέματα που προέρχονται 

από κατεδαφίσεις, σεισμούς ή άλλες καταστρεπτικές ενέργειες (σεισμοί, καταρρεύσεις). Τα 

πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου εκτός από οικονομικά (χαμηλό κόστος) είναι και 

περιβαλλοντολογικά. Μέγιστο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα είναι η απόρριψη μπαζών 

των οικοδομών σε χωματερές οι οποίες στη χώρα μας είναι ελλιπείς και με μικρό 

αποθηκευτικό χώρο (βλ. περίπτωση του ΧΥΤΑ Λιοσίων). Σε πολλές χώρες της Ευρώπης και 

της Αμερικής, στις οποίες η ανακύκλωση έχει θεσμοθετηθεί με νόμο, αν το ποσοστό των 

ανακυκλούμενων αδρανών υλικών είναι μικρότερο από αυτό που ορίζει ο νόμος σε σχέση 

με το συνολικό όγκο του σκυροδέματος αφαιρείται η οικοδομική άδεια. Αυτό το ποσοστό 

σήμερα κυμαίνεται από 20% έως 30% και αναμένεται να αυξηθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

οι περιβαλλοντολογικοί νόμοι γίνονται όλο και πιο αυστηροί. Εκτός από τα οικονομικό και 

περιβαλλοντολογικό, ένα ακόμα πλεονέκτημα της ανακύκλωσης θεωρείται η παραγωγή 

άμμου ελεγχόμενης κοκκομετρικής διαβάθμισης και ποσοστού παιπάλης η οποία γίνεται με 

σύγχρονες μεθόδους πλύσεως του λεπτόκοκκου υλικού. Η Ευρωπαϊκή ένωση, με τελευταία 

οδηγία της, ορίζει ποσοστό ανακύκλωσης 70% από διάφορες κατασκευές και κατεδαφίσεις 

μέχρι το 2020. Η λήψη αδρανών υλικών από λατομεία γίνεται όλο και πιο δυσχερής. Τούτο 

διότι η συνεχείς καινούργιες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία και εγκατάσταση νέων 

λατομείων είναι αυστηρότερες προσπαθώντας να διαφυλάξουν το περιβάλλον. Συνήθως 

όμως αυτές οι νομοθετημένες διατάξεις καταστρατηγούνται με αποτέλεσμα την 

ανεπανόρθωτη καταστροφή του περιβάλλοντος ακόμα και σε «προστατευόμενες» περιοχές. 

Είναι εμφανής η περιβαλλοντολογική καταστροφή που δημιουργούν τα υπαίθρια λατομεία 

σε όλα τα βουνά της χώρας, ακόμη και κοντά σε πόλεις, τουριστικά θέρετρα και 

αρχαιολογικά κέντρα. Είναι γνωστό ότι τα λατομεία αυτά δημιουργούν τεράστια 

προβλήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με νομοθετικά διατάγματα ή ευχολόγια από 

οργανώσεις περιβαλλοντολογικής προστασίας. Ιδιαίτερα για το Ελληνικό περιβάλλον οι 

καταστροφές που γίνονται είναι πέραν πάσης λογικής. Για την πρόληψη αυτής της 

τεράστιας καταστροφής απαιτούνται ριζικές λύσεις τις οποίες μπορεί να προσφέρει η 

σύγχρονη τεχνολογία. Έτσι έγινε στροφή στην παραγωγή εμπορεύσιμων αδρανών υλικών 

από παλαιά σκυροδέματα, που προέρχονται από κατασκευές και κατεδαφίσεις, και από την 

απόπλυση υπολειμμάτων σκυροδέματος των εγκαταστάσεων παραγωγής. Τα υλικά αυτά 
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μετά από κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εφάμιλλα και ίσως 

καλύτερα από τα πρωτογενή παραγόμενα υλικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θεωρείται 

πρωτοπόρο στην Ευρώπη στον τομέα της ανακύκλωσης, από αρκετά χρόνια εφαρμόζει με 

νόμο την ανακύκλωση αδρανών υλικών από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2005, περίπου 275 εκατομμύρια. Τόνοι αδρανών 

υλικών χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο ως πρώτη ύλη στις δομικές κατασκευές. Από αυτά 

μόνο 75 εκατομμύρια. τόνοι (περίπου 23 %) προς το παρόν προέρχονται από ανακύκλωση ή 

δευτερεύουσες πηγές. Η Αγγλική κυβέρνηση μελετά προγράμματα αυξήσεως της 

παραγωγής ανακυκλωμένων υλικών από παλαιά σκυροδέματα κατά 20 εκατομ τόνους 

ετησίως μέχρι το 2012. Σύμφωνα με στατιστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έτος 2000 

πετάχτηκαν 60 εκατομ. τόνοι αδρανών υλικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις 

κατασκευές. Τέτοια υλικά είναι δευτερογενή προϊόντα από λατομεία, υψικάμινες ή τέφρα 

εργοστασίων επεξεργασίας λιγνίτη, σκυροδέματα από κατεδαφίσεις και άλλα. Με βάση 

εργαστηριακές μετρήσεις η αντοχή του ανακυκλωμένου σκυροδέματος είναι περίπου 10% 

κατώτερη της αντίστοιχης του κανονικού Το ποσοστό 10% μπορεί να ελαττωθεί με την 

εφαρμογή των συγχρόνων βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής των αδρανών υλικών από 

ανακύκλωση σε οργανωμένα κέντρα παραγωγής. Η έρευνα για την εκπόνηση σοβαρού 

σχεδιασμού πρέπει να αναφέρεται στην προσπάθεια ελαχιστοποιήσεως των υλικών που 

απορρίπτονται ως ακατάλληλα  

6.2 Μέθοδοι ανακύκλωσης παλαιών σκυροδεμάτων 

Υπάρχουν δύο ειδών συγκροτήματα ανακύκλωσης. Τα αυτοφερόμενα, για χρησιμοποίηση 

μέσα στο εργοτάξιο και τα μόνιμα, εγκατεστημένα σε οργανωμένες κεντρικές μονάδες οι 

οποίες μπορεί να είναι δημόσιες, κοινοτικές ή ιδιωτικές και στις οποίες ακολουθούνται οι 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Στο κέντρο ανακύκλωσης συλλέγονται τα υλικά από την 

καθαίρεση σκυροδέματος. Αρχικά τροφοδοτούνται στο θραυστήρα πρόθραυσης. Επειδή τα 

υλικά αυτά (οι πέτρες και τα συντρίμμια σκυροδέματος) μπορεί να περιέχουν και άλλα 

άχρηστα υλικά όπως άσφαλτο, ξύλα, τούβλα, χαρτιά, πλαστικά και ακαθαρσίες τα 

μηχανήματα θραύσεως επεξεργάζονται μόνο 106 σκυροδέματα που είναι απαλλαγμένα από 

αυτά τα ακατάλληλα υλικά και τα οποία απομακρύνονται και ειδικές διατάξεις. Με άλλες 

διατάξεις διαχωρισμού απομακρύνονται μέταλλα όπως κομμάτια από ράβδους οπλισμού τα 

οποία και ανακυκλώνονται μετά από τήξη για άλλες χρήσεις. 

   6.2.1 Αυτομεταφερόμενα συγκροτήματα ανακύκλωσης 

Τα αυτοφερόμενα θραυστικά συγκροτήματα, δηλαδή τα κινητά, τοποθετούνται μέσα στο 

εργοτάξιο του έργου όπου γίνεται και η θραύση. Έχουν σχετικά χαμηλό κόστος και σε ένα 

μεγάλο έργο κατασκευής γίνεται εύκολα η απόσβεση της επένδυσης. Επίσης αυτά τα 

συγκροτήματα μειώνουν το κόστος κατασκευής του έργου καθώς επίσης και την 

ατμοσφαιρική ρύπανση που δημιουργείται από τη μεταφορά των υλικών από και προς τα 

λατομεία. Τα μεγάλα αυτοφερόμενα συγκροτήματα μπορούν να επεξεργαστούν μέχρι 400 

m3/h μπαζών. Τα συγκροτήματα αυτά αποτελούνται από ένα θραυστήρα μπαζών 

σκυροδέματος, πλευρικό μεταφορέα απόθεσης ακατάλληλων υλικών, θραυστήρα 

δευτερογενούς θραύσης, συγκρότημα κοσκινίσματος, και ταινιόδρομο επαναφοράς του 

υπερδιάστατου υλικού από το κόσκινο στο θραυστήρα για συμπληρωματική θραύση. Σε 



 

περίπτωση μικρών ποσοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρά αυτοφερόμενα 

συγκροτήματα μέχρι 100 m3

μέσα σε πόλεις. Τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης κατάλληλων αυτοφερόμενων 

συγκροτημάτων ανακύκλωσης μπαζών σκυροδέματος είναι:

� Δεν υπάρχουν έξοδα απομακρύνσεως των μπαζών στη χωματερή και μεταφοράς

αδρανών στο εργοτάξιο.

� Μειωμένοι άεργοι χρόνοι (αναμονή οχημάτων, προετοιμασία προσβάσεων κ.α.), 

αύξηση της παραγωγής, μειωμένο εργατικό κόστος. 

� Με κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις δεν υπάρχουν παράπονα από τους 

περιοίκους, ή αυτές μειώνονται στο ελάχ

� Δεν ενοχλούν την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, δεν ρυπαίνουν τους δρόμους 

κυκλοφορίας, δεν προκαλούν ρύπανση από καυσαέρια ή θορύβους.

   6.2.2 Μόνιμα συγκροτήματα ανακύκλωσης

Τα μόνιμα συγκροτήματα

παραγωγής. Τέτοιου είδους εργοστάσια υπάρχουν και 

Ευρωπαϊκές χώρες. Τα εργοστάσια αυτά χρησιμοποιούν εξελιγμένα 

καθαρισμού, θραύσεως, μηχανικής διαλογής ή με μαγνήτες,

πλύσεως του λεπτόκοκκου υλικού και ελέγχου της παραγωγής. Η ποιότητα

παράγονται από την ανακύκλωση είναι εφάμιλλη αν όχι και καλύτερη από τα συμβατικά 

υλικά. Αυτό συμβαίνει γιατί το τελευταίο στάδιο παραγωγής ανα

περιλαμβάνει και πλύσιμο της άμμου 

υλικού σε επιθυμητές τιμές, εικόνα 1.

Εικόνα 1 : 

περίπτωση μικρών ποσοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρά αυτοφερόμενα 

συγκροτήματα μέχρι 100 m3/h, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε στενούς χώρους 

μέσα σε πόλεις. Τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης κατάλληλων αυτοφερόμενων 

συγκροτημάτων ανακύκλωσης μπαζών σκυροδέματος είναι: 

Δεν υπάρχουν έξοδα απομακρύνσεως των μπαζών στη χωματερή και μεταφοράς

αδρανών στο εργοτάξιο. 

Μειωμένοι άεργοι χρόνοι (αναμονή οχημάτων, προετοιμασία προσβάσεων κ.α.), 

αύξηση της παραγωγής, μειωμένο εργατικό κόστος.  

Με κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις δεν υπάρχουν παράπονα από τους 

περιοίκους, ή αυτές μειώνονται στο ελάχιστο. 

Δεν ενοχλούν την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, δεν ρυπαίνουν τους δρόμους 

κυκλοφορίας, δεν προκαλούν ρύπανση από καυσαέρια ή θορύβους. 

.2.2 Μόνιμα συγκροτήματα ανακύκλωσης 

Τα μόνιμα συγκροτήματα κέντρων ανακύκλωσης είναι ολοκληρωμένα εργοστάσια 

παραγωγής. Τέτοιου είδους εργοστάσια υπάρχουν και χρησιμοποιούνται σε πολλές 

Τα εργοστάσια αυτά χρησιμοποιούν εξελιγμένα 

καθαρισμού, θραύσεως, μηχανικής διαλογής ή με μαγνήτες, διαχωρισμού, κοσκινίσματος, 

πλύσεως του λεπτόκοκκου υλικού και ελέγχου της παραγωγής. Η ποιότητα 

παράγονται από την ανακύκλωση είναι εφάμιλλη αν όχι και καλύτερη από τα συμβατικά 

Αυτό συμβαίνει γιατί το τελευταίο στάδιο παραγωγής ανακυκλώσιμων υλικών 

περιλαμβάνει και πλύσιμο της άμμου δηλαδή τον έλεγχο του ανεπιθύμητου λεπτόκοκκου 

υλικού σε επιθυμητές τιμές, εικόνα 1. 

Εικόνα 1 : Συγκρότημα ανακύκλωσης παλαιού σκυροδέματος 
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περίπτωση μικρών ποσοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρά αυτοφερόμενα 

/h, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε στενούς χώρους 

μέσα σε πόλεις. Τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης κατάλληλων αυτοφερόμενων 

Δεν υπάρχουν έξοδα απομακρύνσεως των μπαζών στη χωματερή και μεταφοράς 

Μειωμένοι άεργοι χρόνοι (αναμονή οχημάτων, προετοιμασία προσβάσεων κ.α.), 

Με κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις δεν υπάρχουν παράπονα από τους 

Δεν ενοχλούν την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, δεν ρυπαίνουν τους δρόμους 

 

κέντρων ανακύκλωσης είναι ολοκληρωμένα εργοστάσια 

χρησιμοποιούνται σε πολλές 

Τα εργοστάσια αυτά χρησιμοποιούν εξελιγμένα μηχανήματα 

διαχωρισμού, κοσκινίσματος, 

 των υλικών που 

παράγονται από την ανακύκλωση είναι εφάμιλλη αν όχι και καλύτερη από τα συμβατικά 

κυκλώσιμων υλικών 

δηλαδή τον έλεγχο του ανεπιθύμητου λεπτόκοκκου 

 



 

Για τη διαλογή ανάμικτων υλικών και την απομάκρυνσή των ακατά

οπτικό σύστημα, όπως είναι των εργοστασίων O.E.M. Recycling Equipment, γνωστό με το 

εμπορικό σήμα «Aquila» (= αετός). Το σύστημα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στη διαλογή 

μικτών υλικών, όπως ξύλα, χαρτιά, πλαστικά υλικά, PVC, γύψος, χώ

σύστημα εντοπίζει τα ακατάλληλα υλικά και τα διαχωρίζει, έτσι ώστε στο συγκρότημα να 

τροφοδοτούνται καθαρά υλικά (εικόνα 2).

Σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγείς

ανακύκλωσης, αυτή στο λατομείο με μόνιμο συγκρότημα και αυτή στο εργοτάξιο του έργου 

με κινητό συγκρότημα. Οι εργολάβοι μεταφέρουν τα μπάζα τους στο λατομείο. Αυτή η 

έτοιμη πρώτη ύλη μετά από επεξεργασία μετατρέπεται

Το πλεονέκτημα αυτής της περίπτωσης είναι ότι οι εργολάβοι μπορούν να επιλέξουν το 

πλησιέστερο στην περιοχή τους λατομείο με κέντρο ανακύκλωσης και να επιστρέφουν τα 

φορτηγά τους όχι άδεια από τη χωματερή αλλά γεμάτα με πρ

αδρανή υλικά. Το κινητό συγκρότημα μπορεί να έχει το πλεονέκτημα της συγκριτικά 

χαμηλής επένδυσης αλλά δεν έχει τη δυνατότητα μόνο με 

μηχανήματα πρωτογενούς και δευτερογενούς θραύσης) να ελέγχει το ποσοστό τ

ανεπιθύμητου λεπτού υλικού, όπως παιπάλη και διάφορες άλλες ρυπαντικές προσμίξεις. 

Εκτός αν το εργοτάξιο βρίσκεται κοντά σε ποτάμι και υπάρχει η δυνατότητα 

χρησιμοποιήσεως και απόρριψης του νερού πλύσεως στα κατάντη του πλυντηρίου, αν 

βέβαια αυτό επιτρέπεται. Τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κινητό συγκρότημα κοσκίνου 

με καταιονισμό νερού και αποστραγγιστικό κοχλία (εικόνα 3).

Για τη διαλογή ανάμικτων υλικών και την απομάκρυνσή των ακατάλληλων χρησιμοποιείται 

οπτικό σύστημα, όπως είναι των εργοστασίων O.E.M. Recycling Equipment, γνωστό με το 

εμπορικό σήμα «Aquila» (= αετός). Το σύστημα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στη διαλογή 

μικτών υλικών, όπως ξύλα, χαρτιά, πλαστικά υλικά, PVC, γύψος, χώμα, και άλλα. Το οπτικό 

σύστημα εντοπίζει τα ακατάλληλα υλικά και τα διαχωρίζει, έτσι ώστε στο συγκρότημα να 

τροφοδοτούνται καθαρά υλικά (εικόνα 2). 

Σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγείς αδρανών υλικών ακολουθούν δύο μεθόδους 

ανακύκλωσης, αυτή στο λατομείο με μόνιμο συγκρότημα και αυτή στο εργοτάξιο του έργου 

με κινητό συγκρότημα. Οι εργολάβοι μεταφέρουν τα μπάζα τους στο λατομείο. Αυτή η 

έτοιμη πρώτη ύλη μετά από επεξεργασία μετατρέπεται σε χρησιμοποιήσιμα αδρανή υλικά.

Το πλεονέκτημα αυτής της περίπτωσης είναι ότι οι εργολάβοι μπορούν να επιλέξουν το 

πλησιέστερο στην περιοχή τους λατομείο με κέντρο ανακύκλωσης και να επιστρέφουν τα 

φορτηγά τους όχι άδεια από τη χωματερή αλλά γεμάτα με πρωτογενή ή ανακυκλούμενα 

αδρανή υλικά. Το κινητό συγκρότημα μπορεί να έχει το πλεονέκτημα της συγκριτικά 

χαμηλής επένδυσης αλλά δεν έχει τη δυνατότητα μόνο με μηχανικά μέσα (κατάλληλα 

μηχανήματα πρωτογενούς και δευτερογενούς θραύσης) να ελέγχει το ποσοστό τ

ανεπιθύμητου λεπτού υλικού, όπως παιπάλη και διάφορες άλλες ρυπαντικές προσμίξεις. 

Εκτός αν το εργοτάξιο βρίσκεται κοντά σε ποτάμι και υπάρχει η δυνατότητα 

χρησιμοποιήσεως και απόρριψης του νερού πλύσεως στα κατάντη του πλυντηρίου, αν 

πεται. Τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κινητό συγκρότημα κοσκίνου 

με καταιονισμό νερού και αποστραγγιστικό κοχλία (εικόνα 3). 
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λληλων χρησιμοποιείται 

οπτικό σύστημα, όπως είναι των εργοστασίων O.E.M. Recycling Equipment, γνωστό με το 

εμπορικό σήμα «Aquila» (= αετός). Το σύστημα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στη διαλογή 

μα, και άλλα. Το οπτικό 

σύστημα εντοπίζει τα ακατάλληλα υλικά και τα διαχωρίζει, έτσι ώστε στο συγκρότημα να 

 

αδρανών υλικών ακολουθούν δύο μεθόδους 

ανακύκλωσης, αυτή στο λατομείο με μόνιμο συγκρότημα και αυτή στο εργοτάξιο του έργου 

με κινητό συγκρότημα. Οι εργολάβοι μεταφέρουν τα μπάζα τους στο λατομείο. Αυτή η 

σε χρησιμοποιήσιμα αδρανή υλικά. 

Το πλεονέκτημα αυτής της περίπτωσης είναι ότι οι εργολάβοι μπορούν να επιλέξουν το 

πλησιέστερο στην περιοχή τους λατομείο με κέντρο ανακύκλωσης και να επιστρέφουν τα 

ωτογενή ή ανακυκλούμενα 

αδρανή υλικά. Το κινητό συγκρότημα μπορεί να έχει το πλεονέκτημα της συγκριτικά 

μηχανικά μέσα (κατάλληλα 

μηχανήματα πρωτογενούς και δευτερογενούς θραύσης) να ελέγχει το ποσοστό του 

ανεπιθύμητου λεπτού υλικού, όπως παιπάλη και διάφορες άλλες ρυπαντικές προσμίξεις. 

Εκτός αν το εργοτάξιο βρίσκεται κοντά σε ποτάμι και υπάρχει η δυνατότητα 

χρησιμοποιήσεως και απόρριψης του νερού πλύσεως στα κατάντη του πλυντηρίου, αν 

πεται. Τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κινητό συγκρότημα κοσκίνου 



 

6.3 Διαδικασία παραγωγής 

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός συγκροτήματος ανακύκλωσης είναι η 

καταλληλότητα του ώστε να μ

Αυτά τα υλικά μπορεί να περιέχουν χαρτιά, πλαστικά, πολυστερίνες και σκουπίδια όπως 

χώμα, άργιλο και ξύλα. Κάθε συγκρότημα πλένει 

τάξεως των 75 m3/h. Όταν τούτο δεν γ

αποθεμάτων του εργοταξίου και η αφαίρεση 

από την άμμο επιτυγχάνοντας με αυτή τη μέθοδο τον έλεγχο της ποιότητας της 

εργοταξιακής άμμου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πα

εργοστάσιο ανακύκλωσης μεταφέρονται με φορτηγά μικτά υλικά διαφόρων συστατικών 

ενώ με την άφιξη τους στη γεφυροπλάστιγγα μια ευρυγώνιος κάμερα ελέγχει την 

καταλληλότητα του για επεξεργασία από το συγκρότημα πλύσεως. Εκεί οδηγούν

κατάλληλα υλικά ενώ τα ακατάλληλα οδηγούνται στη χωματερή για απόρριψη.

κομμάτια από κατεδαφίσεις τεμαχίζονται με κρουστικό σφυρί ή «ψαλίδι» (concrete 

cruncher, εικόνα 4) που είναι προσαρμοσμένο στην άκρη του προβόλου υδραυλικού 

εκσκαφέα κατάλληλου μεγέθους. Τα ψαλίδια μπορούν να αναπτύξουν δυνάμεις μέχρι 600 

t. Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών μεταφέρεται με φορτωτή σε ένα σιαγονοφόρο 

θραυστήρα. Το τροφοδοτούμενο υλικό περνάει πρώτα από ένα δονητικό διαχωριστή 

πρώτης βαθμίδας για την αφαίρ

σκυροδέματος, concrete cruncher, είναι κατάλληλος για την κατάτμηση σκυροδέματος σε 

 

για τη λειτουργία ενός συγκροτήματος ανακύκλωσης είναι η 

καταλληλότητα του ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται ένα μεγάλο εύρος μικτών υλικών. 

Αυτά τα υλικά μπορεί να περιέχουν χαρτιά, πλαστικά, πολυστερίνες και σκουπίδια όπως 

χώμα, άργιλο και ξύλα. Κάθε συγκρότημα πλένει ανακυκλωμένα υλικά σε ποσότητα της 

τάξεως των 75 m3/h. Όταν τούτο δεν γίνεται τότε στο συγκρότημα γίνεται η πλύση των 

αποθεμάτων του εργοταξίου και η αφαίρεση των ανεπιθύμητων λεπτόκοκκων προσμίξεων 

από την άμμο επιτυγχάνοντας με αυτή τη μέθοδο τον έλεγχο της ποιότητας της 

εργοταξιακής άμμου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραγόμενου σκυροδέματος. Στο 

εργοστάσιο ανακύκλωσης μεταφέρονται με φορτηγά μικτά υλικά διαφόρων συστατικών 

ενώ με την άφιξη τους στη γεφυροπλάστιγγα μια ευρυγώνιος κάμερα ελέγχει την 

καταλληλότητα του για επεξεργασία από το συγκρότημα πλύσεως. Εκεί οδηγούν

κατάλληλα υλικά ενώ τα ακατάλληλα οδηγούνται στη χωματερή για απόρριψη.

κομμάτια από κατεδαφίσεις τεμαχίζονται με κρουστικό σφυρί ή «ψαλίδι» (concrete 

cruncher, εικόνα 4) που είναι προσαρμοσμένο στην άκρη του προβόλου υδραυλικού 

κατάλληλου μεγέθους. Τα ψαλίδια μπορούν να αναπτύξουν δυνάμεις μέχρι 600 

t. Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών μεταφέρεται με φορτωτή σε ένα σιαγονοφόρο 

θραυστήρα. Το τροφοδοτούμενο υλικό περνάει πρώτα από ένα δονητικό διαχωριστή 

πρώτης βαθμίδας για την αφαίρεση των υπερδιάστατων υλικών > 100 mm. Ο θρυμματιστής 

σκυροδέματος, concrete cruncher, είναι κατάλληλος για την κατάτμηση σκυροδέματος σε 
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για τη λειτουργία ενός συγκροτήματος ανακύκλωσης είναι η 

πορεί να επεξεργάζεται ένα μεγάλο εύρος μικτών υλικών. 

Αυτά τα υλικά μπορεί να περιέχουν χαρτιά, πλαστικά, πολυστερίνες και σκουπίδια όπως 

υλικά σε ποσότητα της 

ίνεται τότε στο συγκρότημα γίνεται η πλύση των 

των ανεπιθύμητων λεπτόκοκκων προσμίξεων 

από την άμμο επιτυγχάνοντας με αυτή τη μέθοδο τον έλεγχο της ποιότητας της 

ραγόμενου σκυροδέματος. Στο 

εργοστάσιο ανακύκλωσης μεταφέρονται με φορτηγά μικτά υλικά διαφόρων συστατικών 

ενώ με την άφιξη τους στη γεφυροπλάστιγγα μια ευρυγώνιος κάμερα ελέγχει την 

καταλληλότητα του για επεξεργασία από το συγκρότημα πλύσεως. Εκεί οδηγούνται μόνο τα 

κατάλληλα υλικά ενώ τα ακατάλληλα οδηγούνται στη χωματερή για απόρριψη. Μεγάλα 

κομμάτια από κατεδαφίσεις τεμαχίζονται με κρουστικό σφυρί ή «ψαλίδι» (concrete 

cruncher, εικόνα 4) που είναι προσαρμοσμένο στην άκρη του προβόλου υδραυλικού 

κατάλληλου μεγέθους. Τα ψαλίδια μπορούν να αναπτύξουν δυνάμεις μέχρι 600 

t. Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών μεταφέρεται με φορτωτή σε ένα σιαγονοφόρο 

θραυστήρα. Το τροφοδοτούμενο υλικό περνάει πρώτα από ένα δονητικό διαχωριστή 

εση των υπερδιάστατων υλικών > 100 mm. Ο θρυμματιστής 

σκυροδέματος, concrete cruncher, είναι κατάλληλος για την κατάτμηση σκυροδέματος σε 



 

μικρά κομμάτια στο δάπεδο του εργοταξίου. 

διαχωρίζεται αφού πρώτα διαμορφωθούν κατάλ

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητα του συγκροτήματος ανακύκλωσης. Το 

υλικό είναι τοποθετημένο σε ένα τροφοδοτικό ιμάντα πάνω στον οποίο βρίσκεται και ένας 

μαγνήτης. Ο μαγνήτης απομακρύνει τα μεταλλικά αντ

υπόλοιπα υλικά σε ένα κόσκινο αποπλύσεως με καταιονισμό νερού. 

οδηγείται σε ένα συγκρότημα πλύσεως και επεξεργασίας άμμο με ενσωματωμένο 

υδροκυκλώνα, ο οποίος αφαιρεί τα αιωρούμενα υλικά, όπως παιπάλη

αφυδατώνεται σε ποσοστό υγρασίας μικρότερο του 12% και είναι απαλλαγμένη από 

μικροϋλικά κάτω των 40 micron (=10

εμπορεύσιμη λεπτή άμμος, χωρίς να χρειάζεται προκοσκίνισμα του υλικού ή αφαίρεση 

φυτικής γης. Με αυτό τον τρόπο η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, κυρίως της 

λεπτόκοκκης άμμου είναι σημαντικά βελτιωμένη  (εικόνα 5

μικρά κομμάτια στο δάπεδο του εργοταξίου. Ο χαλύβδινος οπλισμός

διαχωρίζεται αφού πρώτα διαμορφωθούν κατάλληλα οι εσωτερικοί οδόντες των ψαλιδιών. 

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητα του συγκροτήματος ανακύκλωσης. Το 

υλικό είναι τοποθετημένο σε ένα τροφοδοτικό ιμάντα πάνω στον οποίο βρίσκεται και ένας 

μαγνήτης. Ο μαγνήτης απομακρύνει τα μεταλλικά αντικείμενα ενώ ο ιμάντας μεταφέρει τα 

υπόλοιπα υλικά σε ένα κόσκινο αποπλύσεως με καταιονισμό νερού. Πολτός υλικού <5 mm 

οδηγείται σε ένα συγκρότημα πλύσεως και επεξεργασίας άμμο με ενσωματωμένο 

υδροκυκλώνα, ο οποίος αφαιρεί τα αιωρούμενα υλικά, όπως παιπάλη και άργιλο. Η άμμος 

αφυδατώνεται σε ποσοστό υγρασίας μικρότερο του 12% και είναι απαλλαγμένη από 

μικροϋλικά κάτω των 40 micron (=10-3 mm). Με αυτή τη διαδικασία παράγεται 

εμπορεύσιμη λεπτή άμμος, χωρίς να χρειάζεται προκοσκίνισμα του υλικού ή αφαίρεση 

Με αυτό τον τρόπο η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, κυρίως της 

λεπτόκοκκης άμμου είναι σημαντικά βελτιωμένη  (εικόνα 5).  
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Ο χαλύβδινος οπλισμός κόβεται και 

ληλα οι εσωτερικοί οδόντες των ψαλιδιών. 

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητα του συγκροτήματος ανακύκλωσης. Το 

υλικό είναι τοποθετημένο σε ένα τροφοδοτικό ιμάντα πάνω στον οποίο βρίσκεται και ένας 

ικείμενα ενώ ο ιμάντας μεταφέρει τα 

Πολτός υλικού <5 mm 

οδηγείται σε ένα συγκρότημα πλύσεως και επεξεργασίας άμμο με ενσωματωμένο 

και άργιλο. Η άμμος 

αφυδατώνεται σε ποσοστό υγρασίας μικρότερο του 12% και είναι απαλλαγμένη από 

Με αυτή τη διαδικασία παράγεται 

εμπορεύσιμη λεπτή άμμος, χωρίς να χρειάζεται προκοσκίνισμα του υλικού ή αφαίρεση 

Με αυτό τον τρόπο η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, κυρίως της 

 



 

Στα συγκροτήματα ανακύκλωσης ένα μεγάλο τεχνικό πρόβλημα είναι η σωστή διαχείριση 

του νερού αποπλύσεως που είναι σημαντική για τη λειτουργία και την οικονομία της 

παραγωγής. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει λόγω του ότι το τροφοδοτούμενο υλικό έχει 

μεταβαλλόμενη σύνθεση και ρύπανση. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος 

χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι. Επικρατέστερη είναι η 

λάσπης» (εικόνα 6) με ενσωματωμένη πολυηλεκτρολυτική διάταξη οργανικής βάσης, η 

οποία υποστηρίζει τη διαχωριστική ικαν

των πλεοναζόντων στερεών υλικών (φαινόμενο θρόμβωσης), τα οποία ως πυκνή λάσπη 

μεταφέρονται με αντλίες λάσπης σε μία εξωτερική απόθεση σε απόσταση 300

από το συγκρότημα. Το καθαρό νερό υπερχειλίζε

φιλτράρεται για την αφαίρεση των υπόλοιπων αιωρουμένων ανεπιθύμητων προσμίξεων, 

όπως ελαιώδεις αφροί, και στη συνέχεια μεταφέρεται στη δεξαμενή νερού του 

συγκροτήματος. Από τη θέση αυτή το νερό επανακυκλοφορεί στην απαιτούμενη

καθαρότητα και ποσότητα στο συγκρότημα πλύσεως. Με τον πυκνωτή λάσπης δεν 

χρειάζονται πλέον οι υπαίθριες δεξαμενές καθίζησης.

Μια νεότερη και συνεχώς εξελισσόμενη μέθοδος 

αποβαλλομένων στερεών είναι η Φιλτρόπρεσα με ε

16 m), η οποία τοποθετείται μετά τον πυκνωτή λάσπης. Λειτουργεί με πίεση 15 bar και έχει 

ικανότητα διαχείρισης, ανάλογα με το συγκρότημα, μέχρι 30 t/h απόβλητων στερεών, τα 

οποία με τη βοήθεια της φιλτρόπρεσας διαμορφώνον

εύκολη μεταφορά ως χρησιμοποιήσιμο υποπροϊόν. Το περιεχόμενο της πίτας σε στερεά 

είναι της τάξεως του 90%. 

ελεγχόμενο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

περνάνε κατ΄ ευθείαν από το πρωτογενές κόσκινο καταιονισμού σε ένα πλυντήριο με 

δίδυμους άξονες μήκους 8 μέτρων, οι οποίοι φέρουν πτερύγια από χρομομολυβδένιο 

μεγάλης διαμέτρου περίπου 1,5 μέτρων. Η ταχύτητα περιστροφής των αξόνων ρυθμίζετ

εύκολα, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στα μεταβλητά χαρακτηριστικά του υλικού. Διάφορα 

Στα συγκροτήματα ανακύκλωσης ένα μεγάλο τεχνικό πρόβλημα είναι η σωστή διαχείριση 

του νερού αποπλύσεως που είναι σημαντική για τη λειτουργία και την οικονομία της 

παραγωγής. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει λόγω του ότι το τροφοδοτούμενο υλικό έχει 

σύνθεση και ρύπανση. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος 

χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι. Επικρατέστερη είναι η μέθοδος του «πυκνωτή 

λάσπης» (εικόνα 6) με ενσωματωμένη πολυηλεκτρολυτική διάταξη οργανικής βάσης, η 

οποία υποστηρίζει τη διαχωριστική ικανότητα. Η διάταξη αυτή προκαλεί ταχύτατη καθίζηση 

των πλεοναζόντων στερεών υλικών (φαινόμενο θρόμβωσης), τα οποία ως πυκνή λάσπη 

μεταφέρονται με αντλίες λάσπης σε μία εξωτερική απόθεση σε απόσταση 300

από το συγκρότημα. Το καθαρό νερό υπερχειλίζει τη δεξαμενή του πυκνωτή και 

φιλτράρεται για την αφαίρεση των υπόλοιπων αιωρουμένων ανεπιθύμητων προσμίξεων, 

όπως ελαιώδεις αφροί, και στη συνέχεια μεταφέρεται στη δεξαμενή νερού του 

συγκροτήματος. Από τη θέση αυτή το νερό επανακυκλοφορεί στην απαιτούμενη

καθαρότητα και ποσότητα στο συγκρότημα πλύσεως. Με τον πυκνωτή λάσπης δεν 

χρειάζονται πλέον οι υπαίθριες δεξαμενές καθίζησης. 

Μια νεότερη και συνεχώς εξελισσόμενη μέθοδος για τη διαχείριση του νερού και των 

αποβαλλομένων στερεών είναι η Φιλτρόπρεσα με ενσωματωμένα φίλτρα (μήκους περίπου 

16 m), η οποία τοποθετείται μετά τον πυκνωτή λάσπης. Λειτουργεί με πίεση 15 bar και έχει 

ικανότητα διαχείρισης, ανάλογα με το συγκρότημα, μέχρι 30 t/h απόβλητων στερεών, τα 

οποία με τη βοήθεια της φιλτρόπρεσας διαμορφώνονται σε «πίτες» μικρού όγκου για 

χρησιμοποιήσιμο υποπροϊόν. Το περιεχόμενο της πίτας σε στερεά 

είναι της τάξεως του 90%. Κάθε συγκρότημα ανακύκλωσης λειτουργεί αυτόματα, 

ελεγχόμενο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα αδρανή υλικά και οι ανεπιθύμητοι κόκκοι 

περνάνε κατ΄ ευθείαν από το πρωτογενές κόσκινο καταιονισμού σε ένα πλυντήριο με 

δίδυμους άξονες μήκους 8 μέτρων, οι οποίοι φέρουν πτερύγια από χρομομολυβδένιο 

μεγάλης διαμέτρου περίπου 1,5 μέτρων. Η ταχύτητα περιστροφής των αξόνων ρυθμίζετ

εύκολα, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στα μεταβλητά χαρακτηριστικά του υλικού. Διάφορα 
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Στα συγκροτήματα ανακύκλωσης ένα μεγάλο τεχνικό πρόβλημα είναι η σωστή διαχείριση 

του νερού αποπλύσεως που είναι σημαντική για τη λειτουργία και την οικονομία της 

παραγωγής. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει λόγω του ότι το τροφοδοτούμενο υλικό έχει 

σύνθεση και ρύπανση. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος 

μέθοδος του «πυκνωτή 

λάσπης» (εικόνα 6) με ενσωματωμένη πολυηλεκτρολυτική διάταξη οργανικής βάσης, η 

ότητα. Η διάταξη αυτή προκαλεί ταχύτατη καθίζηση 

των πλεοναζόντων στερεών υλικών (φαινόμενο θρόμβωσης), τα οποία ως πυκνή λάσπη 

μεταφέρονται με αντλίες λάσπης σε μία εξωτερική απόθεση σε απόσταση 300-400 μέτρων 

ι τη δεξαμενή του πυκνωτή και 

φιλτράρεται για την αφαίρεση των υπόλοιπων αιωρουμένων ανεπιθύμητων προσμίξεων, 

όπως ελαιώδεις αφροί, και στη συνέχεια μεταφέρεται στη δεξαμενή νερού του 

συγκροτήματος. Από τη θέση αυτή το νερό επανακυκλοφορεί στην απαιτούμενη 

καθαρότητα και ποσότητα στο συγκρότημα πλύσεως. Με τον πυκνωτή λάσπης δεν 

 

για τη διαχείριση του νερού και των 

νσωματωμένα φίλτρα (μήκους περίπου 

16 m), η οποία τοποθετείται μετά τον πυκνωτή λάσπης. Λειτουργεί με πίεση 15 bar και έχει 

ικανότητα διαχείρισης, ανάλογα με το συγκρότημα, μέχρι 30 t/h απόβλητων στερεών, τα 

ται σε «πίτες» μικρού όγκου για 

χρησιμοποιήσιμο υποπροϊόν. Το περιεχόμενο της πίτας σε στερεά 

Κάθε συγκρότημα ανακύκλωσης λειτουργεί αυτόματα, 

πιθύμητοι κόκκοι 

περνάνε κατ΄ ευθείαν από το πρωτογενές κόσκινο καταιονισμού σε ένα πλυντήριο με 

δίδυμους άξονες μήκους 8 μέτρων, οι οποίοι φέρουν πτερύγια από χρομομολυβδένιο 

μεγάλης διαμέτρου περίπου 1,5 μέτρων. Η ταχύτητα περιστροφής των αξόνων ρυθμίζεται 

εύκολα, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στα μεταβλητά χαρακτηριστικά του υλικού. Διάφορα 
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ελαφρά μολυσματικά υλικά, όπως σκουριά, πλαστικά και οργανικά υλικά, ξύλα και χόρτα 

αιωρούνται και μετακινούνται προς ένα κόσκινο αφαίρεσης απορριμμάτων, το οποίο 

επανακτά το νερό και τα λεπτόκοκκα υλικά, τα οποία οδηγούνται στη μονάδα πλύσεως 

άμμου. Διάφορα συντρίμματα που είναι προϊόντα τριβής μεταφέρονται σε ένα 

αποστραγγιστικό κόσκινο. Τα λεπτόκοκκα υλικά που απελευθερώνονται και το νερό 

οδηγούνται σε ένα φρεάτιο με υποβρύχια αντλία. Το φρεάτιο συλλέγει επίσης νερά 

αποπλύσεως και υπόγεια νερά, τα οποία τελικά αντλούνται στο κόσκινο καταιονισμού. Τα 

πλυμένα και αποστραγγισμένα αδρανή υλικά μεγαλύτερα των 5 mm μεταφέρονται από το 

κόσκινο αποστραγγίσεως σε ένα κόσκινο δύο πλεγμάτων χωρίς νερό για την τελική 

κοκκομετρική διαβάθμιση. Η διεργασία παράγει πέντε εμπορεύσιμα προϊόντα: άμμος <5 

mm, 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm 40-100 mm, τα οποία ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές παραγωγής σκυροδέματος. Ακόμη και τα προϊόντα της πρέσας σε μορφή 

πίτας, τα οποία είναι συμπιεσμένη λάσπη και άργιλος, θεωρούνται εμπορεύσιμα προϊόντα 

ως αργιλικό επίχρισμα για την επάλειψη καναλιών και οχετών νερού. Τα μεταλλικά υλικά, 

τα οποία συλλέγονται από το μαγνήτη πωλούνται ως παλιοσίδερα (scrap). Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίνεται στους μαγνήτες αφαίρεσης των μετάλλων από το ρεύμα του 

υλικού. Οι μαγνήτες δεν χρησιμεύουν μόνο για την ανάκτηση μετάλλων αλλά και για να 

συμβάλλουν στην παραγωγή καθαρών υλικών, όπως αδρανών υλικών και ξύλων. Το 

κόσκινο της πρώτης βαθμίδας διαχωρίζει υλικά μεγέθους <30 cm. Το κόσκινο της δεύτερης 

βαθμίδας αφαιρεί από το υλικό αυτό τα ανεπιθύμητα λεπτά υλικά. Το υπόλοιπο υλικό 

οδηγείται με ταινιόδρομο στο μαγνήτη, ο οποίος εκτρέπει τα μεταλλικά αντικείμενα από το 

ρεύμα του υλικού. Με μαγνήτες δινορευμάτων είναι δυνατή και η εκτροπή μη μεταλλικών 

υλικών, όπως αλουμίνιο, χαλκός και μπρούντζος. Χρησιμοποιούνται μόνιμοι και ηλεκτρικοί 

μαγνήτες. Οι μόνιμοι μαγνήτες δεν απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια, γι’ αυτό προτιμώνται στα 

αυτοφερόμενα κινητά συγκροτήματα. Στα Μόνιμα Κέντρα Ανακύκλωσης χρησιμο-οιούνται 

ηλεκτρικοί μαγνήτες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη μαγνητική ισχύ, επομένως έχουν τη 

δυνατότητα να ανυψώνουν βαρύτερα και μεγαλύτερα αντικείμενα. Διακρίνονται επίσης 

επίπεδοι μαγνήτες πάνω από την κεφαλή του ταινιοδρόμου και μαγνήτες τυμπάνου. Το 

πλύσιμο των αδρανών υλικών προσθέτει υψηλή αξία στο τελικό προϊόν από ότι ο «ξηρός» 

διαχωρισμός. Η ικανότητα της παραγωγής άμμου υψηλής ποιότητας, η οποία αλλιώς θα 

πεταγόταν σε χωματερή, είναι ακόμη ένα σοβαρό πλεονέκτημα. Σημειώνεται ότι με την 

εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας πλύσεως υλικά που στο παρελθόν εθεωρούντο 

σκουπίδια σήμερα μπορούν να μετατραπούν σε εμπορεύσιμα υλικά αφού έχουν πλέον 

επιλυθεί προβλήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα του νερού και τη διαχείριση των 

λεπτόκοκκων υλικών. Έτσι λοιπόν είναι θέμα των διαχειριστών της ανακύκλωσης και των 

κατεδαφίσεων να αποφασίσουν πως θα επενδύσουν στις νέες αυτές τεχνολογίες οι οποίες 

αποδεικνύονται και  κερδοφόρες.  

6.4 Επανάκτηση υλικών από υπολείματα 

Στα εργοστάσια παραγωγής εδώ και 25 χρόνια περίπου και με την τεχνολογία σε αυτόν τον 

τομέα να εξελίσσεται συνεχώς, παράγεται εμπορεύσιμη άμμος με ελεγχόμενο ποσοστό 

παιπάλης ύστερα από την επεξεργασία υπολειμμάτων σκυροδέματος και του νερού που 

χρησιμοποιείται για το πλύσιμο τους. Η αξιοποίηση των υπολειμμάτων σκυροδέματος 

αποφέρει οικονομικά οφέλη, μειώνοντας το κόστος απόθεσης αυτών, κάνοντας οικονομία 

στο νερό πλύσεως και επανακτώντας ακριβά υλικά όπως είναι οι λεπτόκοκκος καθαρή 



 

άμμος απαλλαγμένη από παιπάλη και ζημιογόνες ρυπαρές προσμίξεις. 

αύξηση της παραγωγικότητας, η ανακύκλωση των υπολειμμάτων βελτιώνει τις συνθήκες 

παραγωγής από την πλευρά του χρήστη για την ποιότητα του σκυροδέματος. 

διαδικασία ανακύκλωσης είναι σύμφωνη με ισχύουσες σε πολλές χώρες νομοθετικές 

διατάξεις οι οποίες αφορούν την επανάκτηση χρησιμοποιήσιμων υλικών και την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Υπάρχουν δύο συστήματα επανάκτησης:

   6.4.1 Επανάκτηση ανοικτού κυκλώματος

Στο ανοικτό σύστημα η επανάκτηση και τροφοδοσία των υλικών (άμμος και χαλίκι) γίνονται 

στο συγκρότημα παραγωγής. 

συνέχεια χρησιμοποιείται πάλι για το πλύσιμο. Τα προϊόντα του πλυσίματος, μικρόκοκκα 

υλικά, τα οποία κατακάθονται στον πυθμένα της δεξαμενής μαζεύονται με φορτωτή και 

χρησιμοποιούνται σε άλλες χρήσεις (εικόνα 7).

6.4.2 Επανάκτηση κλειστού κυκλώματος

Στο κλειστό κύκλωμα, στο συγκρότημα παραγωγής

υπολειμμάτων σκυροδέματος 

νερού. Σε αυτό υπάρχουν λεπτόκοκκα υλικά και τσιμέντο. Έτσι έχουμε μηδενική απώλεια 

υλικού (εικόνα 8). Το συγκρότημα επανακύκλωσης μπορεί να είναι κινητό ή σταθερό. Τα 

βασικά μηχανήματα της εγκατάστασης είναι το κόσκιν

πλύσεως, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και το μέγεθος της 

παραγωγής, οι δεξαμενές καθιζήσεως, ο αποστραγγιστικός κοχλίας και οι μεταφορικές και 

τροφοδοτικές διατάξεις. 

 

παλλαγμένη από παιπάλη και ζημιογόνες ρυπαρές προσμίξεις. Παράλληλα με την 

αύξηση της παραγωγικότητας, η ανακύκλωση των υπολειμμάτων βελτιώνει τις συνθήκες 

παραγωγής από την πλευρά του χρήστη για την ποιότητα του σκυροδέματος. 

ς είναι σύμφωνη με ισχύουσες σε πολλές χώρες νομοθετικές 

διατάξεις οι οποίες αφορούν την επανάκτηση χρησιμοποιήσιμων υλικών και την προστασία 

δύο συστήματα επανάκτησης: 

.4.1 Επανάκτηση ανοικτού κυκλώματος 

η επανάκτηση και τροφοδοσία των υλικών (άμμος και χαλίκι) γίνονται 

στο συγκρότημα παραγωγής. Το νερό συλλέγεται σε μία δεξαμενή καθίζησης και στη 

συνέχεια χρησιμοποιείται πάλι για το πλύσιμο. Τα προϊόντα του πλυσίματος, μικρόκοκκα 

νται στον πυθμένα της δεξαμενής μαζεύονται με φορτωτή και 

χρησιμοποιούνται σε άλλες χρήσεις (εικόνα 7). 

.4.2 Επανάκτηση κλειστού κυκλώματος 

Στο κλειστό κύκλωμα, στο συγκρότημα παραγωγής μαζί με την επανάκτηση των 

υπολειμμάτων σκυροδέματος πηγαίνει και ολόκληρη η ποσότητα του υπολειπόμενου 

ύ. Σε αυτό υπάρχουν λεπτόκοκκα υλικά και τσιμέντο. Έτσι έχουμε μηδενική απώλεια 

(εικόνα 8). Το συγκρότημα επανακύκλωσης μπορεί να είναι κινητό ή σταθερό. Τα 

βασικά μηχανήματα της εγκατάστασης είναι το κόσκινο καταιονισμού, το μηχάνημα 

πλύσεως, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και το μέγεθος της 

παραγωγής, οι δεξαμενές καθιζήσεως, ο αποστραγγιστικός κοχλίας και οι μεταφορικές και 
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Παράλληλα με την 

αύξηση της παραγωγικότητας, η ανακύκλωση των υπολειμμάτων βελτιώνει τις συνθήκες 

παραγωγής από την πλευρά του χρήστη για την ποιότητα του σκυροδέματος. Τέλος η 

ς είναι σύμφωνη με ισχύουσες σε πολλές χώρες νομοθετικές 

διατάξεις οι οποίες αφορούν την επανάκτηση χρησιμοποιήσιμων υλικών και την προστασία 

η επανάκτηση και τροφοδοσία των υλικών (άμμος και χαλίκι) γίνονται 

Το νερό συλλέγεται σε μία δεξαμενή καθίζησης και στη 

συνέχεια χρησιμοποιείται πάλι για το πλύσιμο. Τα προϊόντα του πλυσίματος, μικρόκοκκα 

νται στον πυθμένα της δεξαμενής μαζεύονται με φορτωτή και 

 

μαζί με την επανάκτηση των 

ολόκληρη η ποσότητα του υπολειπόμενου 

ύ. Σε αυτό υπάρχουν λεπτόκοκκα υλικά και τσιμέντο. Έτσι έχουμε μηδενική απώλεια 

(εικόνα 8). Το συγκρότημα επανακύκλωσης μπορεί να είναι κινητό ή σταθερό. Τα 

ο καταιονισμού, το μηχάνημα 

πλύσεως, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και το μέγεθος της 

παραγωγής, οι δεξαμενές καθιζήσεως, ο αποστραγγιστικός κοχλίας και οι μεταφορικές και 



 

6.5 Ανακύκλωση υπολειμμάτων σκυροδέματος

Η ανακύκλωση υπολειμμάτων

σκυροδέματος και στη βιομηχανία προκατασκευασμένων στοιχείων. Οι απαιτήσεις όμως 

στη βιομηχανία προκατασκευής είναι διαφορετικές, με το κέντρο βάρους σε αυτά τα 

εργοστάσια να βρίσκεται στην επεξεργασία νερού 

Το πλεόνασμα νερού, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ΄ ευθεία στην ανάμιξη, 

διϋλίζεται και μετατρέπεται σε καθαρό νερό, το οποίο χρησιμοποιείται μέσα στο 

εργοστάσιο, ή μετά από μια τελική επεξεργασία οδηγείται 

λάσπη, αν είναι κατάλληλη, χρησιμοποιείται στο συγκρότημα αναμίξεως, έτσι ώστε να 

δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα. Αν η ποσότητα της παραγόμενης λάσπης είναι 

περισσότερη από την απαιτούμενη, τότε η εγκατάσταση εξοπλίζεται με μία

(εικόνα 9). 

.5 Ανακύκλωση υπολειμμάτων σκυροδέματος στη βιομηχανία  προκατασκευών

Η ανακύκλωση υπολειμμάτων χρησιμοποιείται εκτός από την παραγωγή έτοιμου 

σκυροδέματος και στη βιομηχανία προκατασκευασμένων στοιχείων. Οι απαιτήσεις όμως 

στη βιομηχανία προκατασκευής είναι διαφορετικές, με το κέντρο βάρους σε αυτά τα 

εργοστάσια να βρίσκεται στην επεξεργασία νερού και στην καθαρότητα του (εικόνα 8).

Το πλεόνασμα νερού, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ΄ ευθεία στην ανάμιξη, 

διϋλίζεται και μετατρέπεται σε καθαρό νερό, το οποίο χρησιμοποιείται μέσα στο 

εργοστάσιο, ή μετά από μια τελική επεξεργασία οδηγείται στο δίκτυο αποχέτευσης. Η 

λάσπη, αν είναι κατάλληλη, χρησιμοποιείται στο συγκρότημα αναμίξεως, έτσι ώστε να 

δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα. Αν η ποσότητα της παραγόμενης λάσπης είναι 

περισσότερη από την απαιτούμενη, τότε η εγκατάσταση εξοπλίζεται με μία
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στη βιομηχανία  προκατασκευών 

χρησιμοποιείται εκτός από την παραγωγή έτοιμου 

σκυροδέματος και στη βιομηχανία προκατασκευασμένων στοιχείων. Οι απαιτήσεις όμως 

στη βιομηχανία προκατασκευής είναι διαφορετικές, με το κέντρο βάρους σε αυτά τα 

του (εικόνα 8). 

 

Το πλεόνασμα νερού, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ΄ ευθεία στην ανάμιξη, 

διϋλίζεται και μετατρέπεται σε καθαρό νερό, το οποίο χρησιμοποιείται μέσα στο 

στο δίκτυο αποχέτευσης. Η 

λάσπη, αν είναι κατάλληλη, χρησιμοποιείται στο συγκρότημα αναμίξεως, έτσι ώστε να 

δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα. Αν η ποσότητα της παραγόμενης λάσπης είναι 

περισσότερη από την απαιτούμενη, τότε η εγκατάσταση εξοπλίζεται με μία φιλτρόπρεςα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : Πειραματικό Μέρος 

Η πειραματική διαδικασία διεξήχθη στο εργαστήριο οπλισμένου σκυροδέματος του Α.Ε.Ι 

Πειραιά Τ.Τ. Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας κατασκευάστηκαν και ελέγχθηκαν δύο 

διαφορετικές συνθέσεις σκυροδέματος. Η πρώτη σύνθεση περιελάμβανε φυσικά θραυστά 

αδρανή υλικά, ενώ η δεύτερη αποτελούνταν από αδρανή υλικά τα οποία προήλθαν από την 

ανακύκλωση σπασμένων δοκιμίων μετά τον έλεγχο θλιπτικής αντοχής. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ο τρόπος εργασίας και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε καθώς επίσης και 

τα αποτελέσματα που εξήχθησαν. Το πείραμα εκτελέστηκε βάση πειραματικής διαδικασίας 

και όχι πρότυπης.         

7.1 Περιγραφή τρόπου εργασίας και εξοπλισμός 

    7.1.1 Αρχική σύνθεση με φυσικά αδρανή υλικά 

    Η πρώτη παρτίδα δοκιμίων παρασκευάστηκε με βάση συγκεκριμένη σύνθεση 

σκυροδέματος με τσιμέντο τύπου CEM II/B-M(P-W-L) 42,5N. Η σύνθεση αυτή είχε μελετηθεί 

για 1m
3
 σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 και κάθισης S2 η οποία έγινε S3  με προσθήκη 

υπερευστοποιητή. Οι αναλογίες της σύνθεσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Νερό Άμμος Χαλίκι Γαρμπίλι Τσιμέντο 

189 kg 920 kg 740 kg 210 kg 330 kg 

    

Στη συνέχεια έγινε αναγωγή της σύνθεσης από 1 m
3 

σε 0,10846 m
3
 που αντιστοιχεί σε 18 

κυβικά δοκίμια ακμής 15 cm και 9 κυλινδρικά δοκίμια ύψους h=30 cm και διαμέτρου d=15 

cm. Ύστερα από προσαύξηση της τάξεως του 10%,  για λόγους ασφαλείας,  η σύνθεση 

διαμορφώθηκε ως εξής :  

Νερό Άμμος Χαλίκι Γαρμπίλι Τσιμέντο 

22,55 kg 109,76 kg 88,29 kg 25,06 kg 39,37 kg 

 

Για να αυξηθεί το εργάσιμο του σκυροδέματος που παρασκευάστηκε προσθέσαμε 

υπερρευστοποιητή 0,200 kg που αντιστοιχεί σε αναλογία 0,5 % του τσιμέντου. 

    7.1.2 Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών 

Προτού ξεκινήσει η παρασκευή σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε κοκκομετρική ανάλυση 

στα αδρανή υλικά προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους. Οι ποσότητες που 

ελέγχθηκαν αντιστοιχούν σε όγκο 2 κυβικών δοκιμίων (0,000675 m
3
). Ύστερα από αναγωγή 

οι ποσότητες των αδρανών υλικών προς κοκκομέτριση είναι οι εξής :  

Άμμος Χαλίκι Γαρμπίλι 

6,21 kg 4,995 kg 1,4175 kg 

  

Η κοκκομετρική ανάλυση έγινε βάση πειραματικής διαδικασίας και δεν ήταν 100% πρότυπη 

με σκοπό να εξάγουμε αποτελέσματα πιο κοντά στην πραγματικότητα.  



 

Αφού ζυγίστηκαν οι απαιτούμενες ποσότητες, με τη βοή

επιλέχθηκαν τα κατάλληλα κόσκινα πραγματοποιήθηκε

Μετά το τέλος του κοσκινίσματος και των διαδοχικών ζυγίσεων δημιουργήθηκαν οι 

παρακάτω πίνακες. 

 

Κόσκινο 

ASTM 

E11 

(in) 

Άνοιγμα 

βροχίδας 

(mm) 

συγκρατούμενο

3/8’ 9,500 

No 4 4,750 

No 8 2,360 

No 16 1,180 

No 30 0,600 

No 50 0,300 

No 60 0,250 

No 100 0,150 

No 200 0,075 

Υποδοχέας 

Περ. 

Ολικό βάρος 

απαιτούμενες ποσότητες, με τη βοήθεια του ζυγού ακριβείας, και 

τάλληλα κόσκινα πραγματοποιήθηκε η κοκκομετρική ανάλυση.

λος του κοσκινίσματος και των διαδοχικών ζυγίσεων δημιουργήθηκαν οι 

Άμμος (6,21 Kg)  

Μερικό 

συγκρατούμενο 

r 

(g) 

Ολικό 

συγκρατούμενο 

R 

(g) 

% Ολικό 

συγκρατούμενο

R 

(%) 

0 0 0 

11,5 11,5 0,19 

1073 1084,5 18,04 

1854 2938,5 48,90 

1086,5 4025 66,97 

642,5 4667,5 77,66 

65,5 4733 78,75 

474,5 5207,5 86,65 

446 5653,5 94,07 

356,5   

200 

6010 

34 

ύ ακριβείας, και 

η κοκκομετρική ανάλυση. 

 

λος του κοσκινίσματος και των διαδοχικών ζυγίσεων δημιουργήθηκαν οι 

συγκρατούμενο 

% Ολικό 

διερχόμενο 

P 

(%) 

100 

99,81 

81,96 

51,10 

33,03 

22,34 

21,25 

13,35 

5,93 
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 Χαλίκι  (4,995 Kg)  

Κόσκινο 

ASTM 

E11 

(in) 

Άνοιγμα 

βροχίδας 

(mm) 

Μερικό 

συγκρατούμενο 

r 

(g) 

Ολικό 

συγκρατούμενο 

R 

(g) 

% Ολικό 

συγκρατούμενο 

R 

(%) 

% Ολικό 

διερχόμενο 

P 

(%) 

1 ½’ 37,500 0 0 0 100 

1’ 25,400 0 0 0 100 

3/4’ 19,000 595,5 595,5 11,92 88,08 

1/2’ 12,500 2965,5 3561 71,30 28,70 

3/8’ 9,500 1161 4722 94,55 5,45 

No 4 4,750 245 4967 99,46 0,54 

No 8 2,360 6 4973 99,58 0,42 

No 16 1,180 1 4974 99,60 0,40 

No 200 0,075 3,5 4977,5 99,67 0,33 

Υποδοχέας 16,5   

Περ. 1 

Ολικό βάρος 4994 

 

 

 Γαρμπίλι  (1,4175 Kg)  

Κόσκινο 

ASTM 

E11 

(in) 

Άνοιγμα 

βροχίδας 

(mm) 

Μερικό 

συγκρατούμενο 

r 

(g) 

Ολικό 

συγκρατούμενο 

R 

(g) 

% Ολικό 

συγκρατούμενο 

R 

(%) 

% Ολικό 

διερχόμενο 

P 

(%) 

1 ½’ 37,500 0 0 0 100 

1’ 25,400 0 0 0 100 

3/4’ 19,000 13 13 0,92 99,08 

1/2’ 12,500 298,5 311,5 21,98 78,02 

3/8’ 9,500 1026,5 1338 94,42 5,58 

No 4 4,750 53 1391 98,16 1,84 

No 8 2,360 13 1404 99,08 0,92 

No 16 1,180 2 1406 99,22 0,78 

No 200 0,075 3 1409 99,43 0,57 

Υποδοχέας 8   

Περ. 0,5 

Ολικό βάρος 1417 

 

Βάσει των αποτελεσμάτων και με κριτήριο τον Κ.Τ.Σ 97 τα υλικά μας κρίθηκαν κατάλληλα 

για χρήση. Επιπλέον με τη βοήθεια των πινάκων δημιουργήθηκαν τα παρακάτω 

διαγράμματα.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΑΜΜΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ

Σ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΧΑΛΙΚΙΟΥ



 

 

    7.1.3 Παρασκευή σκυροδέματος 

Μετά τον υπολογισμό της σύνθεσης ξεκίνησε

βοήθεια του  ζυγού ακριβείας. Έπειτα ξεκίνησε η διαδικασία ανάμειξης των υλικών στον 

αναμεικτήρα ( μπετονιέρα ) με την εξής σειρά προσθήκης : νερό

τσιμέντο-υπερρευστοποιητής. 
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Παρασκευή σκυροδέματος  

ολογισμό της σύνθεσης ξεκίνησε η συλλογή και η ζύγιση των υλικών

βοήθεια του  ζυγού ακριβείας. Έπειτα ξεκίνησε η διαδικασία ανάμειξης των υλικών στον 

αναμεικτήρα ( μπετονιέρα ) με την εξής σειρά προσθήκης : νερό-χαλίκι-

υπερρευστοποιητής. 
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συλλογή και η ζύγιση των υλικών  με τη 

βοήθεια του  ζυγού ακριβείας. Έπειτα ξεκίνησε η διαδικασία ανάμειξης των υλικών στον 

-γαρμπίλι-άμμος-

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΓΑΡΜΠΙΛΙΟΥ
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Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το λατομείο της εταιρείας Lafarge 

όπως και το τσιμέντο. Συγκεκριμένα ήταν το προΪόν Basis™ Ενισχυμένο το οποίο είναι  ένα 

τσιμέντο Πόρτλαντ ιπτάμενης τέφρας - ποζολάνης - ασβεστόλιθου ειδικά κατάλληλο για έργα 

πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος. Έχει  

ως βάση κλίνκερ τύπου Πόρτλαντ με πρόσθετα (συνδετικά). Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

197-1, αυτό είναι ένα Σύνθετο Πόρτλαντ Τσιμέντο CEM II / B-M (P-W-L) 42,5 N κατηγορίας 

αντοχής 42,5. Το Basis™ Ενισχυμένο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 

197-1 και φέρει σήμα CE. 

Αφού ολοκληρώθηκε η ανάμειξη των υλικών, το σκυρόδεμα που παρασκευάστηκε 

υποβλήθηκε σε slump test για να ελεγχθεί η κατηγορία κάθισης. 
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Το αποτέλεσμα του slump test  ήταν 102 mm που αντιστοιχεί σε κατηγορία S3 (100-150 

mm).  

Έπειτα το παρασκευασμένο σκυρόδεμα τοποθετήθηκε στις χυτοσιδηρές μήτρες κυβικής και 

κυλινδρικής διατομής. Η συμπύκνωση του σκυροδέματος επετεύχθη με τη βοήθεια 

δονητικής τράπεζας. 

 

 

 

Στη συνέχεια οι μήτρες τοποθετήθηκαν σε ειδικό εσωτερικό χώρο του εργαστηρίου και 

καλύφθηκαν με υγρά πανιά για την αποφυγή επιφανειακών ρηγματώσεων κατά την 

σκλήρυνση του σκυροδέματος. 
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Την επόμενη της σκυροδέτησης τα δοκίμια ξεκαλουπώθηκαν, μετρήθηκαν οι διαστάσεις 

τους  και τοποθετήθηκαν σε δεξαμενή νερού για την καλύτερη συντήρησή τους μέχρι το 

πέρας των 28 ημερών όπου και είχαν αναπτυχθεί πάνω από το 95 % των μέγιστων αντοχών 

τους. Οι μήτρες μετά το ξεκαλούπωμα καθαρίστηκαν και λαδώθηκαν με ορυκτέλαιο για την 

επόμενη σκυροδέτηση. 

     

 

 



 
42 

7.1.4 Έλεγχος θλιπτικών αντοχών δοκιμίων 

Ο πρώτος έλεγχος θλιπτικών αντοχών των δοκιμίων πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας 7 

ημερών για να διαπιστωθεί η πορεία ανάληψης αντοχών. Επιλέχθηκαν δύο κυβικά δοκίμια 

από την δεξαμενή νερού και αφού στέγνωσαν και μετρήθηκαν ξανά,τοποθετήθηκαν στην 

πρέσα και τέθηκε σε λειτουργία μέχρι τα δοκίμια αυτά να αστοχήσουν.  

 

 

 

Οι τιμές των αντοχών που εξήχθησαν είναι οι ακόλουθες :  

Αρ.δοκιμίου KN MPa 

Κύβος 1 744 33,07 

Κύβος 2  730 32,44 

 

Με τη συμπλήρωση 28 ημερών από την σκυροδέτηση υποβλήθηκαν και τα υπόλοιπα 

δοκίμια της παρτίδας σε έλεγχο θλίψης. Ξανά τα δοκίμια αφαιρέθηκαν από την δεξαμενή 

νερού, αφέθηκαν να στεγνώσουν και μετρήθηκαν. Έπειτα ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία 

με εκείνη των 7 ημερών και κατεγράφησαν οι εξής τιμές θλιπτικής αντοχής. 

Αριθμός δοκιμίου Δύναμη θραύσης (KN) Τάση θραύσης (MPa) 

Κύβος 3 932,45 41,44 

Κύβος 4 950,56 42,25 

Κύβος 5 959,43 42,64 

Κύβος 6 1005,14 44,67 

Κύβος 7 956,93 42,53 

Κύβος 8 942,20 41,87 

Κύβος 9 977,68 43,45 

Κύβος 10 932,05 41,42 
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Κύβος 11 936,83 41,64 

Κύβος 12 961,03 42,71 

Κύβος 13 957,12 42,54 

Κύβος 14 991,11 44,05 

Κύβος 15 928,17 41,25 

Κύβος 16 943,35 41,93 

Κύβος 17 986,23 43,83 

Κύβος 18 957,88 42,57 

  

Χρησιμοποιήθηκε ο κύβος 4, σαν αντιπροσωπευτικός ολόκληρης της παρτίδας δοκιμίων, για 

τη δημιουργία διαγράμματος τάσης-ανηγμένης παραμόρφωσης (σ-ε%). 

   

 

 

    7.1.5 Παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών υλικών  

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής θλιπτικών αντοχών των δοκιμίων της πρώτης σύνθεσης 

ακολούθησε η παραγωγή των ανακυκλωμένων αδρανών υλικών. Με την αξιοποίηση των 

σπασμένων δοκιμίων της προηγούμενης σύνθεσης έγινε προσπάθεια δημιουργίας υλικού 

ανάλογης κοκκομετρικής διαβάθμισης με αυτή των φυσικών αδρανών υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι). 
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Με τη χρήση αρχικά  κομπρεσέρ και έπειτα βαριοπούλας τα δοκίμια θραύστηκαν σε 

μικρότερα κομμάτια με σκοπό να έχουν το κατάλληλο μέγεθος κόκκου ώστε να μ

μηχανή Los Angeles.  

Μετά την εισαγωγή των θραυσμάτων στη μηχανή 

διήρκησε μέχρι το πέρας 200 στροφών του τυμπάνου της μηχανής. Στη συνέχεια τα 

κονιορτοποιημένα υλικά τοποθετήθηκαν σε ταψί όπου και έγινε 

με χρήση κόσκινου 1 ½’. 

Με τη χρήση αρχικά  κομπρεσέρ και έπειτα βαριοπούλας τα δοκίμια θραύστηκαν σε 

μικρότερα κομμάτια με σκοπό να έχουν το κατάλληλο μέγεθος κόκκου ώστε να μ

 

 

Μετά την εισαγωγή των θραυσμάτων στη μηχανή ξεκίνησε η διαδικασία τριψίματος και 

διήρκησε μέχρι το πέρας 200 στροφών του τυμπάνου της μηχανής. Στη συνέχεια τα 

κονιορτοποιημένα υλικά τοποθετήθηκαν σε ταψί όπου και έγινε ένα κοσκί
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Με τη χρήση αρχικά  κομπρεσέρ και έπειτα βαριοπούλας τα δοκίμια θραύστηκαν σε 

μικρότερα κομμάτια με σκοπό να έχουν το κατάλληλο μέγεθος κόκκου ώστε να μπουν στην 

 

 

ίνησε η διαδικασία τριψίματος και 

διήρκησε μέχρι το πέρας 200 στροφών του τυμπάνου της μηχανής. Στη συνέχεια τα 

ένα κοσκίνισμα με το χέρι 



 

Εν συνεχεία με χρήση της μηχανή

έγινε ο διαχωρισμός σε κλάσματα κοκκομετρίας περίπου ίδιας με αυτή της άμμου, του 

χαλικιού και του γαρμπιλιού. Κατά 

παιπάλης το οποίο είχε δημιουργηθεί κατά την ανακύκλωση

 

 

Ακολούθησε η δεύτερη κοκκομετρική ανάλυση των ανακυκλώσιμων 

για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους.

με αυτές της πρώτης κοκκομετρικής ανάλυσης. Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης αυτής. 

μηχανής κοσκινίσματος και με την επιλογή κατάλληλων κόσκινων 

έγινε ο διαχωρισμός σε κλάσματα κοκκομετρίας περίπου ίδιας με αυτή της άμμου, του 

χαλικιού και του γαρμπιλιού. Κατά την διαδικασία αυτή αφαιρέθηκε ένα μεγάλο ποσοστό 

παιπάλης το οποίο είχε δημιουργηθεί κατά την ανακύκλωση στη μηχανή Los

                        

Ακολούθησε η δεύτερη κοκκομετρική ανάλυση των ανακυκλώσιμων πλέον αδρανών υλικών 

για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους. Οι ποσότητες που κοκκομετρήθηκαν ήταν ίδιες 

με αυτές της πρώτης κοκκομετρικής ανάλυσης. Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα 
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κοσκινίσματος και με την επιλογή κατάλληλων κόσκινων 

έγινε ο διαχωρισμός σε κλάσματα κοκκομετρίας περίπου ίδιας με αυτή της άμμου, του 

την διαδικασία αυτή αφαιρέθηκε ένα μεγάλο ποσοστό 

Los Angeles.   

                                    

πλέον αδρανών υλικών 

Οι ποσότητες που κοκκομετρήθηκαν ήταν ίδιες 

με αυτές της πρώτης κοκκομετρικής ανάλυσης. Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα 



 
46 

 Ανακυκλώσιμη άμμος (6,21 Kg)  

Κόσκινο 

ASTM 

E11 

(in) 

Άνοιγμα 

βροχίδας 

(mm) 

Μερικό 

συγκρατούμενο 

r 

(g) 

Ολικό 

συγκρατούμενο 

R 

(g) 

% Ολικό 

συγκρατούμενο 

R 

(%) 

% Ολικό 

διερχόμενο 

P 

(%) 

3/8’ 9,500 0 0 0 100 

No 4 4,750 8,5 8,5 0,14 99,86 

No 8 2,360 1752,5 1761 28,49 71,51 

No 16 1,180 1718 3479 56,28 43,72 

No 30 0,600 991 4470 72,32 27,68 

No 50 0,300 600 5070 82,02 17,98 

No 60 0,250 64 5134 83,06 16,94 

No 100 0,150 740,5 5874,5 95,04 4,96 

No 200 0,075 206 6080,5 98,37 1,63 

Υποδοχέας 100,5   

Περ. 29 

Ολικό βάρος 6181 

 

  

 

 

 

 

 Ανακυκλώσιμο χαλίκι  (4,995 Kg)  

Κόσκινο 

ASTM 

E11 

(in) 

Άνοιγμα 

βροχίδας 

(mm) 

Μερικό 

συγκρατούμενο 

r 

(g) 

Ολικό 

συγκρατούμενο 

R 

(g) 

% Ολικό 

συγκρατούμενο 

R 

(%) 

% Ολικό 

διερχόμενο 

P 

(%) 

1 ½’ 37,500 0 0 0 100 

1’ 25,400 1166,5 1166,5 23,36 76,64 

3/4’ 19,000 2029 3195,5 64,01 35,99 

1/2’ 12,500 1749,5 4945 99,05 0,95 

3/8’ 9,500 37 4982 99,79 0,21 

No 4 4,750 2 4984 99,83 0,17 

No 8 2,360 1,5 4985,5 99,86 0,14 

No 16 1,180 1,5 4987 99,89 0,11 

No 200 0,075 2,5 4989,5 99,94 0,06 

Υποδοχέας 3   

Περ. 2,5 

Ολικό βάρος 4992,5 

 

 



 

 Ανακυκλ. γαρμπίλι (1,4175

Κόσκινο 

ASTM 

E11 

(in) 

Άνοιγμα 

βροχίδας 

(mm) 

συγκρατούμενο

1 ½’ 37,500 

1’ 25,400 

3/4’ 19,000 

1/2’ 12,500 

3/8’ 9,500 

No 4 4,750 

No 8 2,360 

No 16 1,180 

No 200 0,075 

Υποδοχέας 

Περ. 

Ολικό βάρος 

 

Σύμφωνα με τα όρια του Κ.Τ.Σ 97 τα ανακυκλώσιμα αυτά αδρανή είναι κατάλληλα για 

χρήση και με την βοήθεια των
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Ανακυκλ. γαρμπίλι (1,4175 Kg)  

Μερικό 

συγκρατούμενο 

r 

(g) 

Ολικό 

συγκρατούμενο 

R 

(g) 

% Ολικό 

συγκρατούμενο

R 

(%) 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

19,5 19,5 1,38 

385,5 405 28,61 

955,5 1360,5 96,11 

52 1412,5 99,79 

0,5 1413 99,82 

1 1414 99,89 

1,5   

2 

1415,5 

Σύμφωνα με τα όρια του Κ.Τ.Σ 97 τα ανακυκλώσιμα αυτά αδρανή είναι κατάλληλα για 

ην βοήθεια των παραπάνω πινάκων απορρέουν τα παρακάτω διαγράμματα.

0,1 1 10
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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Σ ΑΜΜΟΥ
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συγκρατούμενο 

% Ολικό 

διερχόμενο 

P 

(%) 

100 

100 

100 

98,62 

71,39 

3,89 

0,21 

0,18 

0,11 

Σύμφωνα με τα όρια του Κ.Τ.Σ 97 τα ανακυκλώσιμα αυτά αδρανή είναι κατάλληλα για 

τα παρακάτω διαγράμματα. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ

Σ ΑΜΜΟΥ



 

 

  

    7.1.6 Σύνθεση σκυροδέματος με ανακυκλώσιμα αδρανή

Εφόσον τα αδρανή υλικά που παρήχθησαν από

κατάλληλα μετά την κοκκομ
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Σύνθεση σκυροδέματος με ανακυκλώσιμα αδρανή 

αδρανή υλικά που παρήχθησαν από την διαδικασία της ανακύκλωσης κρίθηκαν 

κατάλληλα μετά την κοκκομετρική τους ανάλυση, ξεκίνησε η μελέτη της νέας σύνθεσης η 

1 10 100
Νο. ΚΟΣΚΙΝΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ

1 10 100

Νο. ΚΟΣΚΙΝΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΓΑΡΜΠΙΛΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ 

ΓΑΡΜΠΙΛΙΟΥ

48 

 

 

την διαδικασία της ανακύκλωσης κρίθηκαν 
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οποία ήταν ίδια με την αρχι

αδρανών υλικών κατά τη διαδικασία παραγωγής αυτών. Η νέα παρτίδα απαρτιζόταν από 10 

κυβικά δοκίμια ακμής 15 cm

d=15 cm. Η νέα σύνθεση παρουσιάζεται στον παρακά

Νερό Άμμος

9,38 kg 45,68 kg

  

Επιπλέον για να επιτευχθεί

αναλογία 0,8% του απαιτούμενου τσιμέντου που αντιστοιχεί σε 0,140 

Ακολούθησε η ζύγιση των υλικών με τη βοήθε

τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστά δοχεία ξεκίνησε η προσθήκη αυτών στον αναμεικτήρα 

(μπετονιέρα) για την παρασκευή του σκυροδέματος. Να σημειωθεί εδώ ότι κατά την 

διάρκεια της ανάμειξης χρησιμοποιήθηκε επιπλέον ποσότητα υπερρευστοποιητή (0,200 

λόγω κακής συσσωμάτωσης των υλικών μέσα στον αναμεικτήρα. 

Μετά το τέλος της ανάμειξης πραγματοποιήθηκ

κατηγορία κάθισης του σκυροδέματος ωστόσο αυτή τ

απαιτούμενα χιλιοστά κάθισης με αποτέλεσμα το σκυρόδεμά μας να παραμείνει στην 

κατηγορία S2 και όχι S3 που ήταν και η επιθυμητή.

Στη συνέχεια το σκυρόδεμα τοποθετήθηκε στις μήτρες και ακολούθως στην δονητική 

τράπεζα για τη συμπύκνωση του σκυροδέματος.

μήτρες τοποθετήθηκαν στον ειδικό χώρο εσωτερικά του εργαστηρίου και καλύφθηκαν με 

υγρά πανιά για αποφυγή ρηγματώσεων.

οποία ήταν ίδια με την αρχική (C25/30, S3) αλλά μειωμένη ποσοτικά λόγω απώλειας 

αδρανών υλικών κατά τη διαδικασία παραγωγής αυτών. Η νέα παρτίδα απαρτιζόταν από 10 

cm και 3 κυλινδρικά με διαστάσεις ύψους h=30 cm

. Η νέα σύνθεση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :  

Άμμος Χαλίκι Γαρμπίλι 

45,68 kg 36,74 kg 10,43 kg 

Επιπλέον για να επιτευχθεί η κατηγορία κάθισης S3 προστέθηκε υπερρευστοποιητή

απαιτούμενου τσιμέντου που αντιστοιχεί σε 0,140 Kg.  

Ακολούθησε η ζύγιση των υλικών με τη βοήθεια του ζυγού ακριβείας και αφού 

σε ξεχωριστά δοχεία ξεκίνησε η προσθήκη αυτών στον αναμεικτήρα 

(μπετονιέρα) για την παρασκευή του σκυροδέματος. Να σημειωθεί εδώ ότι κατά την 

σιμοποιήθηκε επιπλέον ποσότητα υπερρευστοποιητή (0,200 

λόγω κακής συσσωμάτωσης των υλικών μέσα στον αναμεικτήρα.  

ς πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα slump test για να διαπιστωθεί η 

κατηγορία κάθισης του σκυροδέματος ωστόσο αυτή τη φορά δεν επετεύχθησαν τα 

απαιτούμενα χιλιοστά κάθισης με αποτέλεσμα το σκυρόδεμά μας να παραμείνει στην 

που ήταν και η επιθυμητή. 

Στη συνέχεια το σκυρόδεμα τοποθετήθηκε στις μήτρες και ακολούθως στην δονητική 

συμπύκνωση του σκυροδέματος. Αφού πραγματοποιήθηκε η συμπύκνωση οι 

στον ειδικό χώρο εσωτερικά του εργαστηρίου και καλύφθηκαν με 

υγρά πανιά για αποφυγή ρηγματώσεων. 
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αλλά μειωμένη ποσοτικά λόγω απώλειας 

αδρανών υλικών κατά τη διαδικασία παραγωγής αυτών. Η νέα παρτίδα απαρτιζόταν από 10 

cm και διαμέτρου 

Τσιμέντο 

16,38 kg 

υπερρευστοποιητής σε 

ια του ζυγού ακριβείας και αφού 

σε ξεχωριστά δοχεία ξεκίνησε η προσθήκη αυτών στον αναμεικτήρα 

(μπετονιέρα) για την παρασκευή του σκυροδέματος. Να σημειωθεί εδώ ότι κατά την 

σιμοποιήθηκε επιπλέον ποσότητα υπερρευστοποιητή (0,200 kg) 

 

για να διαπιστωθεί η 

η φορά δεν επετεύχθησαν τα 

απαιτούμενα χιλιοστά κάθισης με αποτέλεσμα το σκυρόδεμά μας να παραμείνει στην 

Στη συνέχεια το σκυρόδεμα τοποθετήθηκε στις μήτρες και ακολούθως στην δονητική 

Αφού πραγματοποιήθηκε η συμπύκνωση οι 

στον ειδικό χώρο εσωτερικά του εργαστηρίου και καλύφθηκαν με 
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Ακολούθως την επόμενη της σκυροδέτησης τα δοκίμια ξεκαλουπώθηκαν και 

τοποθετήθηκαν στη δεξαμενή νερού για συντήρηση σε υγρό περιβάλλον. 

7.1.7 Έλεγχος θλιπτικών αντοχών δοκιμίων με ανακυκλώσιμα αδρανή  

Ομοίως με την πρώτη σκυροδέτηση και σε αυτή την παρτίδα δοκιμίων εκτελέσθηκαν δύο 

έλεγχοι θλιπτικών αντοχών. Ένας με το πέρας των 7 ημερών και ένας μετά από τις 28 ημέρες 

που απαιτούνται από τον κανονισμό. Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες και το διάγραμμα 

τάσης-ανηγμένης παραμόρφωσης που υπολογίστηκαν έπειτα από τη θραύση των δοκιμίων. 

Αρ.δοκιμίου Δύναμη θραύσης (KN) Τάση θραύσης (MPa) 

Κύβος 6 716,53 31,84 

Κύβος 7 709,90 31,55 

  

Αρ.δοκιμίου Δύναμη θραύσης (KN) Τάση θραύσης (MPa) 

Κύβος 1 855,27 38,01 

Κύβος 2 909,08 40,40 

Κύβος 3 888,02 39,47 

Κύβος 4 912,81 40,57 

Κύβος 5 919,71 40,88 

Κύβος 8 925,06 41,11 

Κύβος 9 923,85 41,06 

Κύβος 10 914,02 40,62 
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7.2 Συγκρίσεις αποτελεσμάτων 

Μετά το πέρας της πειραματικής διαδικασίας ακολούθησε επεξεργασία των δεδομένων και 

αποτελεσμάτων. Για την εξαγωγή πιο σαφών συμπερασμάτων κατασκευάστηκαν τα 

παρακάτω διαγράμματα με σκοπό τη σύγκριση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και των 

αντοχών μεταξύ των δύο συνθέσεων. 
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7.3 Συμπεράσματα 

Με την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών και μετά από εκτενή επεξεργασία όλων των 

δεδομένων που εξήχθησαν από την όλη πειραματική διαδικασία παρατηρήθηκε πτώση των 

αντοχών του σκυροδέματος που παρασκευάστηκε με ανακυκλωμένα αδρανή υλικά. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα ανακυκλώσιμα αδρανή υλικά έχουν κάποιες μηχανικές 

ιδιότητες οι οποίες επηρεάζουν τις αντοχές. Μηχανικές ιδιότητες όπως το μεγαλύτερο 

πορώδες σε σχέση με τα φυσικά αδρανή καθώς και η αρκετά σημαντική διακύμανση στην 

ποιότητα των ανακυκλωμένων αδρανών. Λόγω των παραπάνω το σκυρόδεμα με 

ανακυκλωμένα αδρανή παρουσιάζει πιο ψαθυρή συμπεριφορά το οποίο διακρίνεται και 

από τα διαγράμματα τάσεων-ανηγμένων παραμορφώσεων.  

Καταλήγοντας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι παρόλη την πτώση των αντοχών στο 

σκυρόδεμα με ανακυκλωμένα αδρανή υλικά σε σχέση με το κανονικό, οι αντοχές που 

παρουσιάζονται είναι ικανοποιητικές. Επομένως αυτός ο τρόπος παραγωγής σκυροδέματος 

κρίνεται κατάλληλος για αρκετές εφαρμογές διαφόρων ειδών εκτός από έργα αυξημένων 

απαιτήσεων σε θέματα αντοχής.  

Αυτή η μέθοδος επαναχρησιμοποίησης των παλαιών σκυροδεμάτων, αλλά και άλλων 

υλικών, μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα οικονομική για προφανής λόγους. 

Ανακυκλώνοντας παλαιά σκυροδέματα εξασφαλίζονται αξιοποιήσιμα δομικά υλικά, με 
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χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην οικονομία, τα οποία προορίζονταν για απόβλητα 

με αποτέλεσμα την κακή διαχείριση και αποκομιδή αυτών σε χώρους ακατάλληλους. 

Τα ανακυκλωμένα αδρανή είναι μία νέα τεχνολογία στον χώρο της δόμησης με μέριμνα 

προς το περιβάλλον. Παρόλο που χρησιμοποιούνται ευρέως τη σημερινή εποχή, και 

ιδιαίτερα στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, υπάρχουν ακόμα αρκετές μελέτες, πειράματα και 

δοκιμές που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να ξεκινήσει η μαζική παραγωγή τους και η 

χρησιμοποίηση αυτών σε πάσης φύσεως έργα απλά και σύνθετα. 
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