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Συντήρηση του σκυροδέµατος

1.

ΠΕΤΕΠ

01-01-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντικείµενο της ΠΕΤΕΠ αυτής είναι η περιγραφή των µέτρων προστασίας που πρέπει να
ληφθούν µετά την διάστρωση του σκυροδέµατος για την αποτελεσµατική συντήρησή του και την
αποφυγή δηµιουργίας βλαβών. Η προδιαγραφή αυτή εξειδικεύει και συµπληρώνει τις διατάξεις
του ΚΤΣ-97 (Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος).
Με τον όρο συντήρηση του σκυροδέµατος νοείται στην Προδιαγραφή αυτή, το σύνολο των
µέτρων που πρέπει να ληφθούν για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα µετά την διάστρωσή του για
να αποφευχθεί σηµαντική εξάτµιση της περιεχόµενης υγρασίας του και να ελεγχθούν οι
θερµοκρασιακές επιδράσεις, οι εσωτερικές και του περιβάλλοντος σε αυτό. Με τα µέτρα αυτά
επιδιώκεται η επίτευξη απρόσκοπτης ενυδάτωσης του τσιµέντου και των άλλων ενδεχοµένως
πρόσθετων συναφών «συνδετικών κονιών» και ο έλεγχος των επιδράσεων στο σκυρόδεµα των
θερµοκρασιακών µεταβολών του περιβάλλοντος. ∆εν συµπεριλαµβάνονται στην Προδιαγραφή
αυτή τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την προστασία του σκυροδέµατος από κρούσεις,
δονήσεις, ταλαντώσεις, ή άλλες εξωτερικές αιτίες οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο
νεαρό σκυρόδεµα.
Απώλεια υγρασίας από το νωπό σκυρόδεµα ή από το σκυρόδεµα νεαρής ηλικίας, αν δεν
ληφθούν κατάλληλα µέτρα προστασίας, προκαλεί στη ζώνη που λαµβάνει χώρα, αναστολή της
ενυδάτωσης ή/και συστολή συνοδευόµενη ενδεχοµένως από ρηγµάτωση.
Επίσης, οι επιδράσεις της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος µπορούν να προκαλέσουν
σηµαντικές βλάβες στο νεαρό σκυρόδεµα λόγω ασύµβατων παραµορφώσεων µεταξύ των
εξωτερικών και εσωτερικών στρωµάτων του σκυροδέµατος.
Ειδικότερα, απαιτούνται πρόσθετα µέτρα σε περιπτώσεις σκυροδέτησης όταν η θερµοκρασία
είναι χαµηλή και όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή για τα οποία γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην
Προδιαγραφή αυτή (παρ. 6 και 7 αντίστοιχα) αλλά και στον ΚΤΣ.
Η αναστολή (µερική ή ολική) της ενυδάτωσης έχει σαν συνέπεια να προκύψει σκυρόδεµα µε
αυξηµένο πορώδες γεγονός, που πρωτίστως µειώνει σηµαντικά την ανθεκτικότητα του
σκυροδέµατος (σε περιβαλλοντικές επιδράσεις και σε δράσεις διαβρωτικών ουσιών) και την
προστασία από διάβρωση που προσφέρει στον οπλισµό. Άλλες συνέπειες της αναστολής της
ενυδάτωσης είναι η µείωση της αντοχής, της αντίστασης σε απότριψη και η αύξηση της
διαπερατότητας σε υγρά και αέρια.
Οι ρηγµατώσεις που ενδεχοµένως δηµιουργούνται λόγω ανεξέλεγκτης ξήρανσης του νωπού ή
νεαρού σκυροδέµατος ή λόγω θερµοκρασιακών µεταβολών µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών
στρωµάτων του σκυροδέµατος α) αυξάνουν την διαπερατότητα του σκυροδέµατος και εποµένως
µειώνουν δραστικά την ανθεκτικότητά του και την προστασία που µπορεί να προσφέρει στον
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οπλισµό β) µειώνουν την λειτουργικότητα του δοµικού στοιχείου και γ) σε ορισµένες περιπτώσεις
µειώνουν την φέρουσα ικανότητα του στοιχείου.
Η προδιαγραφή αυτή δεν αφορά περιπτώσεις τεχνητής ωρίµανσης του σκυροδέµατος µε ατµό η
άλλες µεθοδολογίες επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης της σκλήρυνσης του σκυροδέµατος. Επίσης η
προδιαγραφή αυτή δεν αναφέρεται στα πρόσθετα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη σύνθεση
και την παρασκευή σκυροδέµατος που διαστρώνεται σε περιόδους χαµηλής ή υψηλής
θερµοκρασίας περιβάλλοντος για τις οποίες πρέπει να εφαρµόζονται τα σχέδια ΕΛΟΤ 515 και
517 αντίστοιχα.
Παρατήρηση
Θεωρείται σκόπιµο να τονισθεί ότι η επιβαλλόµενη, µε την Προδιαγραφή αυτή, συντήρηση έχει
µεγαλύτερο κόστος (σε εργασία και υλικά) από την µέχρι τώρα εφαρµοζόµενη πρακτική
συντήρησης στις περισσότερες κατασκευές. Εντούτοις, πρέπει επίσης να τονιστεί ότι µε την
σωστή συντήρηση προφυλάσσεται η κατασκευή από σηµαντικά πολλαπλάσιο κόστος που
µελλοντικά θα έχει λόγω των συνεπειών της µειωµένης ανθεκτικότητας του σκυροδέµατος και
της µειωµένης προστασίας του οπλισµού.

2.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την συντήρηση του σκυροδέµατος που
περιλαµβάνονται στον:
1. ‘Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος’ (ΚΤΣ-97) καθώς και την προσαρµογή του το 2002
(ΦΕΚ /315/17.4.97 και ΦΕΚ/537/Β1.5.02).
2. Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ – 515: ‘Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι
χαµηλή’.
3. Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ – 517: ‘Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντoς είναι
υψηλή’.

3.

ΥΛΙΚΑ

3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε έργο. Αρχίζει αµέσως µετά την διάστρωση και πρέπει
να διαρκεί για χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τις κλιµατολογικές συνθήκες, τις ειδικές
απαιτήσεις του έργου, τη σύνθεση του σκυροδέµατος (τσιµέντο, αδρανή, πρόσθετα, Ν/Τ) και τη
µέθοδο κατασκευής, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη παράγραφο 5.

3.2. ΥΛΙΚΑ
3.2.1.

Νερό συντήρησης

Το νερό συντήρησης πρέπει να είναι καθαρό και να µη περιέχει συστατικά µε δυσµενή επίπτωση
στην αντοχή, στην ανθεκτικότητα και στον οπλισµό. Πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Πρότυπο EN
1008:2002 Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the
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suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing
water for concrete -- Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού. Γενικά το πόσιµο νερό από κοινοτικό δίκτυο ή από
πόσιµη πηγή νερού ή γενικά το νερό που χρησιµοποιείται για αρκετό χρονικό διάστηµα για την
παρασκευή του σκυροδέµατος χωρίς να έχουν παρουσιαστεί προβλήµατα, είναι κατάλληλο.
Επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα δεν πρέπει να προέρχονται από βιοµηχανικά απόβλητα και να µη
περιέχουν ζωικά απορρίµµατα, σάκχαρα, έλαια, λιπαρές ουσίες η ανθρακικό κάλιο. Το
θαλασσινό νερό είναι ακατάλληλο για συντήρηση.
Λόγω κινδύνου πρόκλησης θερµικού πλήγµατος, δεν επιτρέπεται η χρήση νερού θερµοκρασίας
µικρότερης κατά 11οC εκείνης του σκυροδέµατος.

3.2.2.

Λινάτσες

Οι λινάτσες (ή υφάσµατα ή γιούτινα φύλλα) µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οριζόντιες και
κατακόρυφες επιφάνειες, πρέπει να έχουν µεγάλη απορροφητική ικανότητα ώστε να συγκρατούν
νερό και να είναι καθαρές χωρίς επιβλαβείς ουσίες (σάκχαρα, λιπάσµατα) και χωρίς ουσίες που
πιθανόν να διαφοροποιήσουν το χρώµα του σκυροδέµατος. Για την αφαίρεση των βλαπτικών
ουσιών πριν την τοποθέτηση τους πρέπει να ξεπλένονται µε νερό.
Καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε λινάτσες διπλού πάχους, αφού συγκρατούν
περισσότερο νερό και διαβρέχονται σε αραιότερα χρονικά διαστήµατα.

3.2.3.

Πλαστικά φύλλα

Τα πλαστικά φύλλα έχουν µικρό βάρος και διατίθενται σε διαφανή, λευκή ή µαύρη απόχρωση και
πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 0.10 mm. Σκουρόχρωµα φύλλα χρησιµοποιούνται όταν η
θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 15ο C ενώ λευκά και ανοιχτόχρωµα που
αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία χρησιµοποιούνται την θερινή περίοδο όταν η θερµοκρασία
υπερβαίνει τους 30ο C. ∆ιαφανή φύλλα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε επιφάνειες
σκυροδέµατος οι οποίες δέχονται ηλιακή ακτινοβολία διότι συµβάλλουν στην αύξηση της
θερµοκρασίας του σκυροδέµατος (φαινόµενο θερµοκηπίου).

3.2.4.

Αδιάβροχο ενισχυµένο χαρτί

Χρησιµοποιούνται όπως και τα πλαστικά φύλλα και δεν προκαλούν φθορές στην επιφάνεια του
σκυροδέµατος. Το αδιάβροχο ενισχυµένο χαρτί αποτελείται από ειδικό χαρτί δυο στρώσεων
συγκολληµένων µεταξύ τους και ενισχυµένων µε ίνες. Είναι κατάλληλα επεξεργασµένα και έχουν
αντοχή σε ύγρανση και ξήρανση.

3.2.5.

Ειδικά υγρά που σχηµατίζουν επιφανειακή µεµβράνη (Χηµικά υγρά
συντήρησης)

Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος και όταν στεγνώσουν σχηµατίζουν
µία σχετικά αδιάβροχη επιφάνεια που επιβραδύνει την απώλεια της υγρασίας από το
σκυρόδεµα.
∆ιακρίνονται σε κατηγορίες σύµφωνα α) µε την παρουσία ή όχι χρωστικής ουσίας που
δηµιουργεί αντανακλαστικές επιφάνειες β) την αποτελεσµατικότητά τους να συγκρατήσουν την
υγρασία, γ) την δυνατότητά τους να διασπώνται και να αποµακρύνονται εύκολα από την
επιφάνεια χωρίς να δηµιουργούν προβλήµατα στην συγκόλληση άλλων στοιχείων στην
επιφάνεια του σκυροδέµατος (πχ πλακάκια επιστρώσεις µε κονιάµατα κλπ). Οι χρωστικές ουσίες
ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00
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βοηθούν στην πράξη να κριθεί αν έχει επιτευχθεί οµοιόµορφη και πλήρης κάλυψη, συµβάλλουν
στην αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας και ελαττώνουν την απορρόφηση της θερµότητας
από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. Τα ειδικά υγρά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Προτύπου:
ASTM C-309

Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete -- Ρευστά
υλικά σχηµατίζοντα µεµβράνη για την συντήρηση - ωρίµανση του
σκυροδέµατος

και ελέγχονται σύµφωνα µε το Πρότυπο :
ASTM C-1151-90

4.

Standard Specification for ‘Evaluating the Effectiveness of Materials for
Curing Concrete

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι µέθοδοι συντήρησης αφορούν τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για:
1. τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών υγρασίας και θερµοκρασίας για την απρόσκοπτη
ενυδάτωση του τσιµέντου.
2. την αποφυγή ρηγµατώσεων οφειλόµενων σε παρεµποδιζόµενες θερµοκρασιακές
συστολοδιαστολές του νωπού ή µερικώς σκληρυµένου σκυροδέµατος (µεταβολές της
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος σε σχέση µε την κατανοµή της θερµοκρασίας στη µάζα
του σκυροδέµατος ή συστολή νωπού ή µερικώς σκληρυµένου σκυροδέµατος από εξάτµιση
του περιεχόµενου νερού).
Τονίζεται ότι η συντήρηση πρέπει να εφαρµόζεται εξίσου τόσο στις οριζόντιες όσο και στις
κατακόρυφες επιφάνειες, ιδιαίτερα δε επισηµαίνεται η συµβολή της συντήρησης στην
ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος και εποµένως η σηµασία της για τα υποστυλώµατα, τους
κόµβους και άλλα στατικώς σηµαντικά σηµεία των κατασκευών.
Οι κατάλληλες συνθήκες υγρασίας του σκυροδέµατος εξασφαλίζονται µε µεθόδους που:
−

δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτµιση του νερού του σκυροδέµατος,

−

που διατηρούν την περιεκτικότητα σε νερό του σκυροδέµατος.

Βασικές οδηγίες για την εφαρµογή των µεθόδων αυτών δίνονται στην παράγραφο 4.2.
Οι κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας για την ενυδάτωση του τσιµέντου εξασφαλίζονται
σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στην παράγραφο 5 για συνήθεις θερµοκρασίες
περιβάλλοντος (0<Θ<32), στην παράγραφο 6 για χαµηλές θερµοκρασίες (Θ<0) και στην
παράγραφο 7 για υψηλές θερµοκρασίες. Στην παράγραφο 8 δίνονται οι οδηγίες για την αποφυγή
θερµοκρασιακών ή άλλων ρηγµατώσεων.
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4.2. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ
4.2.1.

Μέθοδοι που δεν επιτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξάτµιση του νερού
του σκυροδέµατος

Για επιβράδυνση και συγκράτηση της υγρασίας χρησιµοποιούνται αδιάβροχα φύλλα (πλαστικά,
σκληρυµένο χαρτί) ή ειδικά χηµικά υγρά που τοποθετούνται ή ψεκάζονται στην επιφάνεια του
σκυροδέµατος.
Τα πλαστικά και αδιάβροχα ενισχυµένα φύλλα διαστρώνονται στην επιφάνεια του
σκυροδέµατος, έτσι ώστε να είναι σε πλήρη επαφή µε το σκυρόδεµα και να µην αφήνουν
ακάλυπτο κανένα σηµείο. Η επαφή διευκολύνεται αν στην επιφάνεια του σκυροδέµατος υπάρχει
ελεύθερο επιφανειακό νερό. Τα πλαστικά φύλλα πρέπει στις ενώσεις να επικαλύπτονται σε
πλάτος τουλάχιστον 30 cm και να συγκρατούνται σταθερά πάνω στην επιφάνεια του
σκυροδέµατος µε κατάλληλες διατάξεις. Σε περιπτώσεις πλακών επί εδάφους πρέπει να
επικαλύπτονται και οι κατακόρυφες επιφάνειες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πλήρη
επικάλυψη των γωνιών και στην σταθερή στήριξη των πλαστικών φύλλων, ώστε αυτά να µην
ανασηκώνονται από τον άνεµο ή από άλλες αιτίες. Σηµειώνεται ότι τα πλαστικά φύλλα πρέπει να
είναι τεντωµένα και να µην έχουν πτυχώσεις διότι είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν γεωµετρικές
και χρωµατικές αλλοιώσεις στην επιφάνεια.
Αναφέρεται επίσης, ότι η επαφή των πλαστικών φύλλων µε την επιφάνεια του νωπού
σκυροδέµατος µπορεί να αλλοιώσει την επιφανειακή υφή αυτού όταν το σκυρόδεµα είναι πολύ
νεαρό και παραµορφώνεται πολύ εύκολα. Στις περιπτώσεις αυτές η επικάλυψη γίνεται µετά από
κάποιο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το σκυρόδεµα «έχει τραβήξει» αρκετά, ώστε να µην
αλλοιώνεται η υφή της επιφάνειάς του. Στο διάστηµα αυτό για την αποφυγή επιφανειακής
ρηγµάτωσης στο νωπό σκυρόδεµα πρέπει να παρεµποδίζεται η εξάτµιση του νερού του
σκυροδέµατος µε δηµιουργία εκνεφωµένης ατµόσφαιρας στην περιοχή πάνω από την επιφάνεια
του σκυροδέµατος µε νερό υπό µορφή νέφους ώστε να µην αλλοιώνεται η επιφάνειά του από
την πτώση σταγόνων νερού (βλ. παρ 4.2.2 «συντήρηση µε νερό»).
Τα κατακόρυφα στοιχεία, όπως υποστυλώµατα, τοιχία κλπ, µετά την αφαίρεση των πλευρικών
στοιχείων πρέπει να καλύπτονται µε πλαστικά φύλλα, τα οποία θα περιβάλλουν το στοιχείο ή θα
στερεώνονται στην ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέµατος, κατά τρόπο ώστε να εµποδίζουν την
εξάτµιση, (κατ’ αντιστοιχία µε τα οριζόντια στοιχεία). Συνιστάται να καθυστερήσει όσο είναι
πρακτικά δυνατόν η αφαίρεση των πλαϊνών των ξυλοτύπων και να διαβρέχονται αυτοί για να
µην απορροφήσουν νερό από το σκυρόδεµα σε περίπτωση που λόγω ξηρού περιβάλλοντος
στεγνώσουν.
Σε περιπτώσεις ξηρού και θερµού καιρού η διαβροχή των ξυλοτύπων, κατά το διάστηµα που
αυτοί δεν έχουν αφαιρεθεί, είναι απαραίτητη.
Τα πλαστικά φύλλα επαναχρησιµοποιούνται όσο συγκρατούν την υγρασία και τυχόν ζηµιές
επισκευάζονται µε ειδική κόλλα.
Τα ειδικά υγρά ψεκάζονται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, περίπου µια ώρα µετά την
σκυροδέτηση και όταν στεγνώσουν σχηµατίζουν στεγανή µεµβράνη που επιβραδύνει την
απώλεια της υγρασίας από το σκυρόδεµα. Πρέπει να αποφεύγεται να ψεκάζονται στο στάδιο της
εξίδρωσης ή σε σκυρόδεµα µε ορατό νερό στην επιφάνειά του. Κρίσιµο σηµείο για την πλήρη
απόδοση των υλικών και την επίτευξη της µέγιστης απόδοσης, είναι ο ψεκασµός της επιφάνειας
στον κατάλληλο χρόνο. Ψεκάζονται αµέσως µετά την εξάτµιση του νερού από την επιφάνεια του
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σκυροδέµατος και την εξαφάνιση της γυαλάδας. Πρόωρη εφαρµογή διαλύει τα ειδικά υγρά οπότε
µειώνεται η αποτελεσµατικότητά τους ή απαιτούνται µεγαλύτερες ποσότητες υλικού για την ίδια
αποτελεσµατικότητα, ενώ καθυστέρηση της εφαρµογής έχει σαν αποτέλεσµα την απορρόφηση
τους από το σκυρόδεµα µε τα ίδια αποτελέσµατα. Σε δύσκολες περιπτώσεις ρηγµάτωσης
πλαστικού σκυροδέµατος είναι προτιµότερο ο ψεκασµός να γίνεται πριν εξατµιστεί το
επιφανειακό νερό πλήρως αλλά υπάρχει ακόµη µια µικρή επιφανειακή «γυαλάδα». Όπου είναι
εφικτό για οµοιόµορφη και πλήρη κάλυψη της επιφάνειας εφαρµόζονται σε δυο στρώσεις σε
ορθή γωνία.
Η χρήση έγχρωµων υγρών συντήρησης διευκολύνει τον έλεγχο της οµοιοµορφίας του
ψεκασµού από την οµοιοµορφία του χρώµατος της ψεκασµένης επιφάνειας. Σε επιφάνειες οι
οποίες δέχονται ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να ψεκάζεται υγρό συντήρησης µε ανακλαστικές
ιδιότητες (χρώµα λευκό ή αλουµινίου) για την ελαχιστοποίηση της αύξησης της θερµοκρασίας
λόγω ακτινοβολίας.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των καταλλήλων υγρών των οποίων η απόδοση
διαφοροποιείται ανάλογα µε την σύνθεση του υγρού συντήρησης και πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του Προτύπου ASTM C-309 και ελέγχονται σύµφωνα µε το Πρότυπο ASTM C-115190. Αναµειγνύονται πριν την χρήση τους και εφαρµόζονται οµοιόµορφα σύµφωνα µε τις οδηγίες
του παραγωγού. Ανάλογα µε τον τύπο του υλικού και τις οδηγίες του παραγωγού εφαρµόζονται
µε το χέρι ή µε µηχανή ψεκασµού µε κατάλληλα ακροφύσια και πίεση 0,2 – 0,7 MPa. Σε µεγάλες
επιφάνειες, για µεγαλύτερη ταχύτητα και οµοιόµορφη διασπορά του υλικού προτείνεται η χρήση
µηχανής ψεκασµού ενώ για µικρές επισκευές µπορεί να εφαρµόζεται µε πλατύ µαλακό πινέλο ή
ρολό. Όταν η αδρότητα της ψεκαζόµενης επιφάνειας είναι µεγαλύτερη από την συνηθισµένη
(π.χ. δάπεδα µε αντιολισθητικές ιδιότητες ή επιφάνειες µε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές
διαµορφώσεις), τότε πρέπει να ψεκάζεται µεγαλύτερη ποσότητα υλικού για να επιτευχθεί η
επιδιωκόµενη κάλυψη.

4.2.2.

Μέθοδοι που αντικαθιστούν το νερό που εξατµίζεται

Κατάλληλες συνθήκες υγρασίας επιτυγχάνονται µε συνεχή ή διακεκοµµένη αλλά συχνή σε τακτά
διαστήµατα διαβροχή της επιφάνειας του σκυροδέµατος µε νερό, µε πληµµύρισµα, µε ατµό ή µε
επικάλυψη της επιφάνειας µε συνεχώς διαβρεχόµενη λινάτσα, ύφασµα ή γιούτα. Η συντήρηση
µε υγρές λινάτσες έχει το πλεονέκτηµα ότι προφυλάσσει ταυτόχρονα το σκυρόδεµα από την
ηλιακή ακτινοβολία και την συνεπακόλουθη αύξηση της θερµοκρασίας του. Η απλή διαβροχή της
επιφάνειας µπορεί να διατηρεί την επιφάνεια σε χαµηλή σχετικώς θερµοκρασία λόγω εξάτµισης
αλλά ενίοτε σε περιπτώσεις κακής εφαρµογής, µπορεί να προκαλέσει ρηγµατώσεις λόγω
απότοµων θερµοκρασιακών και υγρασιακών µεταβολών (θερµοκρασιακές και υγρασιακές
συστολοδιαστολές).
Συντήρηση µε νερό: Η συντήρηση µε νερό είναι οικονοµική, γρήγορη, αποδοτική µέθοδος και
δεν παρεµποδίζει την εξέλιξη των εργασιών εφ’ όσον γίνεται µε ορθό τρόπο.
Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η σποραδική διαβροχή είναι δυνατόν να προκαλέσει
επιφανειακές ρηγµατώσεις λόγω πρόκλησης θερµικού πλήγµατος στο σκυρόδεµα (διαβροχή τις
µεσηµβρινές ώρες σε επιφάνεια ήδη ξηραµένη και εκτεθειµένη στον ήλιο). Η διακεκοµµένη
διαβροχή πρέπει να γίνεται σε συχνά διαστήµατα πριν να ξηρανθεί και θερµανθεί η επιφάνεια
του σκυροδέµατος και για τον σκοπό αυτό τα αυτόµατα ψεκαστικά µηχανήµατα που
χρησιµοποιούνται για πότισµα έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά υπό την προϋπόθεση ότι η
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επιφάνεια του σκυροδέµατος δεν αλλοιώνεται από τις σταγόνες του νερού που πέφτουν µε
δύναµη. Επισηµαίνεται η ανάγκη να γίνεται η διαβροχή κατά οµοιόµορφο τρόπο, έτσι ώστε η
κατασκευή να δέχεται την ίδια συντήρηση σε όλα τα σηµεία και επίσης να αποφεύγονται τυχόν
διαφορετικές υγρασιακής φύσεως παραµορφώσεις από θέση σε θέση.
Αν η εφαρµογή της διαβροχής πρέπει να γίνει όταν το σκυρόδεµα είναι ακόµη εύκολα
παραµορφώσιµο από τις σταγόνες του νερού, τότε πρέπει να χρησιµοποιούνται µηχανήµατα
εκνέφωσης, τα οποία παράγουν ιδιαίτερα µικρά σταγονίδια νερού που αιωρούνται στην
ατµόσφαιρα αµέσως πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέµατος και εµποδίζουν την εξάτµιση
του νερού του σκυροδέµατος. Η εκνέφωση παράγεται µε ειδικά ακροφύσια και το παραγόµενο
νέφος πρέπει να κατευθύνεται πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέµατος και όχι κατευθείαν
πάνω σε αυτή, είναι δε αποτελεσµατική όσο διάστηµα υπάρχει. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
λαµβάνονται µέτρα αποφυγής ύπαρξης ρεύµατος αέρα πάνω από την επιφάνεια του
σκυροδέµατος. Όταν το σκυρόδεµα αποκτήσει τέτοια αντοχή ώστε να µην αλλοιώνεται η
επιφάνειά του από την πτώση σταγόνων νερού, τότε η εκνέφωση σταµατάει και η συντήρηση
γίνεται µε διαβροχή µε ψεκασµό.
Επιβάλλεται επιτήρηση των εργασιών για την καλή λειτουργία του ψεκαστικού συστήµατος και
απρόσκοπτης τροφοδοσίας του νερού.
Η συντήρηση οριζόντιων επιφανειών γίνεται µε πληµµύρισµα µε την βοήθεια περιµετρικής
ανύψωσης µε χτίσιµο µίας σειράς τούβλων.
Συντήρηση µε λινάτσες: Αν στην Σύµβαση του έργου δεν αναφέρεται διαφορετικά και αν δεν
προβλέπεται παγετός οπότε ισχύουν τα αναφερόµενα στη παρ 6, η συντήρηση θα γίνεται µε
υγρές λινάτσες όπως αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.
Οι λινάτσες τοποθετούνται αφού το σκυρόδεµα αποκτήσει τέτοια αντοχή, ώστε να µην
προκαλείται αλλοίωση στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, και διατηρούνται υγρές µε τακτά
καταβρέγµατα. Όλες οι ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος πρέπει να καλύπτονται µε
λινάτσες, οι δε τυχόν αναγκαίες εργασίες (µετακίνηση προσωπικού) πρέπει να γίνονται πάνω
στις λινάτσες. Οµοίως, οι κατακόρυφες επιφάνειες µετά την αποµάκρυνση του ξυλοτύπου
καλύπτονται πλήρως µε υγρές λινάτσες που διατηρούνται υγρές µε συχνά καταβρέγµατα.
Οι λινάτσες διατηρούνται συνεχώς υγρές για τουλάχιστον 7 ηµέρες και στη συνέχεια
παραµένουν στην επιφάνεια του σκυροδέµατος για άλλες 7 ηµέρες χωρίς κατ’ ανάγκη να
καταβρέχονται. Αν οι λινάτσες αποµακρυνθούν πριν από τη συµπλήρωση 14 ηµερών από τη
διάστρωση, για το χρονικό διάστηµα από 7 µέχρι 14 ηµέρες, το σκυρόδεµα θα διαβρέχεται µέχρι
κορεσµού της επιφάνειάς του δύο φορές την ηµέρα και από τις 14 έως τις 28 ηµέρες µία φορά
την ηµέρα.

5.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
H διάρκεια για την απόκτηση της αντοχής και ανθεκτικότητας εξαρτάται από τον τύπο του
τσιµέντου, τον λόγο Ν/Τ, τα χαρακτηριστικά των αδρανών, τα χηµικά πρόσθετα, την
θερµοκρασία σκυροδέµατος και την αποδοτικότητα της µεθόδου συντήρησης για την
συγκράτηση της υγρασίας.
Στην Προδιαγραφή αυτή, όπως και στον ΚΤΣ, θεωρείται ότι στα συνηθισµένα έργα και για την
συνηθισµένη συντήρηση µε συνεχώς διατηρούµενες υγρές λινάτσες (παρ 10.3 ΚΤΣ, παρ 4.2.2
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της προδιαγραφής αυτής) ο απαιτούµενος χρόνος είναι 7 ηµέρες µε λινάτσες διατηρούµενες
συνεχώς υγρές, ενώ οι λινάτσες παραµένουν στην επιφάνεια άλλες 7 ηµέρες. Για σκυροδέµατα
ανθεκτικά σε επιφανειακή φθορά, ή σκυροδέµατα µειωµένης υδατοπερατότητας, ή ανθεκτικά σε
χηµικές προσβολές, η εντατική συντήρηση πρέπει να έχει διπλάσιο χρόνο, δηλ 14 ηµέρες.
Σηµειώνεται ότι για σκυροδέµατα µε τσιµέντα µε αυξηµένη περιεκτικότητα σε φυσικές ή τεχνητές
ποζολάνες ή ιπτάµενες τέφρες (CEM II ή CEM IV) η απαίτηση για εντατική συντήρηση είναι
αυξηµένη έναντι των τσιµέντων τύπου CEM I.
Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και δεν παρουσιάζεται εξάτµιση του νερού τότε δεν
απαιτείται εντατική συντήρηση. Οι καιρικές όµως συνθήκες µεταβάλλονται σε ωριαία και
ηµερήσια βάση αισθητά και εποµένως δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν οδηγίες µε γενική ισχύ.
Η απόδοση των µέτρων συντήρησης και η πρόοδος της σκλήρυνσης του σκυροδέµατος επι
τόπου µπορεί να εκτιµηθεί µε δοκίµια τα οποία παραµένουν δίπλα στο έργο «δοκίµια έργου»
(παρ 10.3 ΚΤΣ) καθώς και µε θερµόµετρα και υγρόµετρα (συνήθως µε ηλεκτρονική καταγραφή)
τα οποία ενσωµατώνονται σε κατάλληλες θέσεις στο έργο και µε βάση την αρχή της
«ωρίµανσης» βοηθούν στην εκτίµηση της επι τόπου αντοχής ενώ παράλληλα καταγράφουν την
πορεία της υγρασίας του σκυροδέµατος.

6.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ
Όταν οι θερµοκρασίες του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι µικρότερες από +5ο C
πρέπει να λαµβάνονται ειδικά πρόσθετα µέτρα για την σύνθεση, την παραγωγή, την διάστρωση
και την συντήρηση του σκυροδέµατος τα οποία αναπτύσσονται στο Εθνικό Πρότυπο : ΕΛΟΤ –
515 : ‘Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή’ και στην παρ 12.8 του
ΚΤΣ µε τις προσαρµογές που επέφερε η Υπουργική Απόφαση ∆14/50504 (ΦΕΚ 537 Β/2002).
Στη παράγραφο αυτή αναφέρονται και αναλύονται τα πρόσθετα µέτρα που πρέπει να ληφθούν
σε περιπτώσεις χαµηλής θερµοκρασίας και αφορούν µόνο στην συντήρηση του σκυροδέµατος.
Η θερµοκρασία του σκυροδέµατος κατά την διάστρωση και κατά την συντήρηση πρέπει να είναι
η προβλεπόµενη από τον Πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Απαιτούµενες θερµοκρασίες συντήρησης σκυροδέµατος και διάρκεια αυτών σε περιπτώσεις
σκυροδέτησης µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος

Σκυρόδεµα

Θερµοκρασία
περιβάλλοντος
t° C

Λεπτές
διατοµές

Συνήθεις
διατοµές

Μεγάλες
διατοµές

Σκυρόδεµα µε µέγιστο κόκκο αδρανούς
<20mm

<31.5mm

<63mm

Απαιτούµενη θερµοκρασία
13°C
Αφόρτιστο και µη εκτεθειµένο
Αφόρτιστο ή φορτισµένο και εκτεθειµένο

-3<t<5

10°C

7°C

∆ιάρκεια συντήρησης σε ηµέρες
3* 2**

3* 2**

3* 2**

4* 3**

4* 3**

4* 3**

*Τσιµέντα Ν κατηγορίας αντοχής 32.5 ή 42.5, **Τσιµέντα R ή τσιµέντα Ν52.5
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Για να διατηρηθεί η θερµοκρασία κατά την συντήρηση στα αναγραφόµενα επίπεδα πρέπει να
ληφθούν κατάλληλα προστατευτικά µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν εκτός από µέτρα που
αφορούν την σύνθεση και την παρασκευή του σκυροδέµατος (αύξηση της ποσότητας του
τσιµέντου, χρήση τσιµέντων τύπου R, χρήση ταχυπηκτικών προσθέτων, θέρµανση των υλικών
κλπ) και µέτρα που αφορούν την προφύλαξη του διαστρωθέντος σκυροδέµατος, έτσι ώστε η
θερµοκρασία του να µην κατέλθει κάτω από τις αναγραφόµενες τιµές. Τα µέτρα αυτά
περιλαµβάνουν κάλυψη των στοιχείων του δοµήµατος µε στρώσεις από κατάλληλα µονωτικά
υλικά µε ιδιαίτερη µέριµνα στα στοιχεία µικρών διαστάσεων τα οποία είναι περισσότερο ευπαθή.
Ως µονωτικά υλικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί πληθώρα υλικών όπως πχ λινάτσες, υφάσµατα,
φύλλα πολυαιθυλενίου σε συνδυασµό µε κάλυψη µε άµµο ή άχυρα, διογκωµένη πολυστερίνη,
φύλλα αφρώδους βινυλίου, αφρός ουρεθάνης και άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται ως
µονωτικά. Σε άλλες περιπτώσεις καλύπτεται το δόµηµα εξωτερικά µε πλαστικά φύλλα και
εσωτερικά θερµαίνεται ο χώρος µε κατάλληλα θερµαντικά σώµατα. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να δοθεί προσοχή σε ενδεχόµενη εκποµπή CO2 και στην συνεπαγόµενη ενανθράκωση
του νεαρού σκυροδέµατος.
Οι χρόνοι προφύλαξης που αναγράφονται στον Πίνακα 1 αναφέρονται σε σκυροδέµατα µε
αερακτικό πρόσθετο, σε αντίθετη περίπτωση οι χρόνοι διπλασιάζονται. Επίσης οι χρόνοι αυτοί
προϋποθέτουν ότι το σκυρόδεµα αποκτά κατά την διάρκεια της προφύλαξης θλιπτική αντοχή 5
MPa, γεγονός που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως από την επικρατούσα
θερµοκρασία , τον τύπο και την κατηγορία ανάπτυξης αντοχής (N ή R) του τσιµέντου κ.α. Αν το
σκυρόδεµα δεν αποκτήσει την αντοχή αυτή ο χρόνος προφύλαξης πρέπει να παρατείνεται. Αν
το σκυρόδεµα µετά την περίοδο προφύλαξης εκτεθεί σε επανειληµµένους κύκλους ψύξεως κάτω
του µηδενός και απόψυξης, ενώ υγρασιακά βρίσκεται σε κρίσιµη κατάσταση κορεσµού, τότε η
προφύλαξή του από την ψύξη πρέπει να συνεχιστεί µέχρις ότου αποκτήσει αντοχή σε θλίψη
τουλάχιστον 24MPa για να µην διατρέχει κίνδυνο βλαβών. Για να µπορεί να αντεπεξέλθει στην
θερµική καταπόνηση που δηµιουργούν τα αντιπαγωτικά άλατα θα πρέπει να έχει αντοχή σε
θλίψη µεγαλύτερη από 31 MPa. Η αντοχή του σκυροδέµατος επι τόπου εκτιµάται µε δοκίµια
έργου (παρ 10.3 ΚΤΣ).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή ξήρανσης της επιφάνειας του σκυροδέµατος.
Κατά την διάρκεια των χαµηλών θερµοκρασιών είναι πιθανόν ο συνδυασµός σχετικώς υψηλής
θερµοκρασίας σκυροδέµατος (7-10 οC) µε τη χαµηλή θερµοκρασία και σχετική υγρασία
περιβάλλοντος (ΣΥ <40%) να προκαλέσει ταχεία εξάτµιση του σκυροδέµατος και πρόκληση
ρηγµατώσεων «νωπού σκυροδέµατος». H διαβροχή µε νερό στις περιπτώσεις αυτές δεν
αποτελεί πρακτική λύση, λόγω του κινδύνου δηµιουργίας πάγου, κυρίως στις θέσεις όπου το
επιπλέον νερό απορρέει. Η άµεση κάλυψη µε πλαστικά φύλλα θεωρείται ότι παρουσιάζει πολλά
πρακτικά πλεονεκτήµατα.

7.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗ
Όταν οι θερµοκρασίες του περιβάλλοντος κατά την σκυροδέτηση είναι υψηλή, πράγµα που
συµβαίνει συνήθως το καλοκαίρι, πρέπει να λαµβάνονται ειδικά πρόσθετα µέτρα για την
σύνθεση, την παραγωγή, την διάστρωση και την συντήρηση του σκυροδέµατος τα οποία
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αναπτύσσονται στο Εθνικό Πρότυπο : ΕΛΟΤ – 517: ‘Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του
περιβάλλοντος είναι υψηλή’.
Όλη η διαδικασία παρασκευής και διάστρωσης του σκυροδέµατος πρέπει να περιορίζεται
χρονικά, ώστε να αποφεύγεται η άνοδος της θερµοκρασίας του µίγµατος. Ο αριθµός των αρµών
διακοπής εργασίας πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Οι επιφάνειες διακοπής
εργασίας πρέπει να υφίστανται επιµεληµένη επεξεργασία, όπως τράχυνση και επικάλυψη µε
βρεγµένες λινάτσες, για να διατηρηθεί η συγκολλητική ικανότητα του σκυροδέµατος που ήδη
υπάρχει.
Επιπλέον, οι υψηλές θερµοκρασίες στο σκυρόδεµα ενέχουν κίνδυνο για
• ταχύτερη πήξη,
• ταχεία εξάτµιση του νερού,
• δηµιουργία θερµικών τάσεων κατά την ψύξη που ενδεχοµένως επακολουθήσει τις βραδινές ή
πρωινές ώρες της επόµενης ηµέρας (βλ παρ 8.1.4),
• επίτευξη µικρότερων αντοχών σε µεγάλη ηλικία από εκείνες που επιτυγχάνονται µε το ίδιο
σκυρόδεµα σε κανονική θερµοκρασία.
Εξάτµιση του νερού του σκυροδέµατος εκτός των κινδύνων που ενέχει για την δηµιουργία
ρηγµατώσεων (βλ 8), είναι δυνατόν να στερήσει από τις επιφανειακές στρώσεις του
σκυροδέµατος το απαιτούµενο νερό για την προβλεπόµενη ενυδάτωση. Στις περιπτώσεις αυτές
το σκυρόδεµα παρουσιάζει µειωµένη ενυδάτωση µε συνέπειες στην αντοχή αλλά κυρίως στην
προστασία που παρέχουν οι επιφανειακές αυτές στρώσεις στον οπλισµό και στο ίδιο το
σκυρόδεµα (αυξηµένο πορώδες και αυξηµένη διαπερατότητα). Είναι εποµένως απαραίτητο να
εντατικοποιηθούν ή να προσαρµοστούν κατάλληλα τα µέτρα για την συντήρηση του
σκυροδέµατος.
Αν η συντήρηση γίνεται µε διαβροχή, οι υψηλές θερµοκρασίες επιβάλλουν να γίνονται οι
ψεκασµοί σε συχνότερα διαστήµατα γιατί ο ρυθµός εξάτµισης είναι πολύ µεγαλύτερος. Ο
κίνδυνος εµφάνισης ρηγµατώσεων νωπού σκυροδέµατος πριν ακόµη ολοκληρωθεί η τελική
µόρφωση της επιφάνειας είναι µεγάλος. Στις περιπτώσεις αυτές η περιοχή πάνω από την
ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέµατος και όχι κατευθείαν η επιφάνεια του σκυροδέµατος,
τροφοδοτείται µε νερό υπό µορφή πολύ µικρών αιωρούµενων σταγονιδίων (εκνεφωµένο νερό).
Με τον τρόπο αυτό αυξάνει τοπικά η σχετική υγρασία και ελαττώνεται ο ρυθµός εξάτµισης. Αντί
της χρήσεως εκνεφωµένου νερού µπορεί να χρησιµοποιηθεί έγκαιρα υγρό συντήρησης για
κάλυψη της επιφάνειας και µερική αδιαβροχοποίησή της. Εφιστάται η προσοχή ότι στις
περιπτώσεις αυτές απαιτείται υγρό συντήρησης µε µεγάλη ικανότητα παρεµπόδισης της
εξάτµισης λόγω των ιδιαίτερα δυσµενών συνθηκών. Τα παραπάνω µέτρα είναι δυνατόν να
πρέπει να συµπληρωθούν µε τοποθέτηση αντιανέµιων πετασµάτων για τη µείωση της ταχύτητας
του ανέµου και σκιαδίων για την προφύλαξη από την ηλιακή ακτινοβολία και την συνεπαγόµενη
αύξηση της θερµοκρασίας του σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα πρέπει να προφυλάσσεται από
απότοµη ελάττωση της θερµοκρασίας, η οποία µπορεί να συµβεί λόγω πτώσεως της
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες ή µετά από
απογευµατινή βροχή (ρυθµός µεγαλύτερος από 3οC/h). Η απότοµη αυτή πτώση της
θερµοκρασίας θα προκαλέσει ρηγµάτωση στο σκυρόδεµα (βλ παρ 8.1.4)
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8.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΑΡΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα είδη και αιτίες αλλά και αναγκαία µέτρα για την αποφυγή
ρηγµάτωσης νεαρού σκυροδέµατος. Στο νεαρό σκυρόδεµα παρατηρούνται τα ακόλουθα είδη
ρωγµών:

8.1. ΡΩΓΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ / ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Οι ρωγµές αυτές δηµιουργούνται όσο το σκυρόδεµα είναι ακόµη πλαστικό και οφείλονται σε
ταχύτατη εξάτµιση του επιφανειακού νερού. Όταν οι ατµοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν ρυθµό
εξάτµισης µεγαλύτερο από τον ρυθµό ανόδου νερού από τα κατώτερα στρώµατα στην επιφάνεια
του σκυροδέµατος, λόγω του φαινοµένου της εξίδρωσης, τότε η απώλεια του νερού από τα
επιφανειακά στρώµατα δηµιουργεί παραµορφώσεις από συστολή ξήρανσης, οι οποίες
παρεµποδίζονται από τα κατώτερα στρώµατα τα οποία δεν συστέλλονται. Η παρεµπόδιση αυτή
δηµιουργεί ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων τις οποίες το νεαρό σκυρόδεµα δεν µπορεί να φέρει
και ρηγµατώνεται (Φωτ 1 α, β). Οι ρωγµές αυτές έχουν ακανόνιστο σχήµα (ευθύγραµµες ή
πολυγωνικές), αρχικά µικρό άνοιγµα και µήκος εκτεινόµενο από µερικά εκατοστά έως µερικά
µέτρα µε µη καθορισµένη κατεύθυνση. Συνήθως έχουν πυκνή διάταξη αλλά υπάρχουν και
ρωγµές που µπορεί να απέχουν µερικά µέτρα µεταξύ τους. Το βάθος της ρωγµής µπορεί µε την
πάροδο του χρόνου να µεγαλώσει και η ρωγµή να γίνει ακόµη και διαµπερής.

α

β

Φωτ 1: Ρηγµάτωση σκυροδέµατος σε πλαστική κατάσταση
Για την αποφυγή των ρηγµατώσεων αυτών πρέπει να ληφθούν µέτρα που µειώνουν την
ταχύτητα εξάτµισης του νερού του σκυροδέµατος όπως:
•
•

άµεσος ψεκασµός µε υλικό συντήρησης,
τοπική µεταβολή των συνθηκών που ευνοούν την ταχεία εξάτµιση. Αυτό επιτυγχάνεται µε
έναν ή µε συνδυασµό των ακολούθων ενεργειών:
−

ψεκασµό του χώρου πάνω από το σκυρόδεµα µε νερό υπό µορφή νέφους (εκνεφωµένο
νερό) για τοπική αύξηση της σχετικής υγρασίας χωρίς να αλλοιώνεται η επιφάνεια του
σκυροδέµατος από την πτώση σταγόνων νερού,

−

τοποθέτηση αντιανεµίων επιφανειών για την µείωση της ταχύτητας του ανέµου,

−

τοποθέτηση σκιαδίων έτσι ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της θερµοκρασίας του
σκυροδέµατος από την άµεση ακτινοβολία του ήλιου.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00
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•

µείωση της θερµοκρασίας του σκυροδέµατος κατά την ανάµιξη (µείωση της θερµοκρασίας
του νερού ή των αδρανών, χρήση πάγου κλπ).

8.2. ΡΩΓΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Το σκυρόδεµα ως υλικό σύνθετο έχει την τάση να καθιζάνει και µετά την συµπύκνωσή του εφ΄
όσον παραµένει σε πλαστική κατάσταση. Η κατά την διεύθυνση της κατακορύφου µετακίνηση
της µάζας του σκυροδέµατος εξαρτάται, µεταξύ των άλλων, από τον βαθµό συµπύκνωσης, από
τον χρόνο που αυτό βρίσκεται σε πλαστική κατάσταση, από την κοκκοµετρική σύνθεσή του και
το βάθος του στοιχείου. Σε περιπτώσεις µικτών διατοµών µε µεγάλες διαφορές σε πάχος, η
καθίζηση αυτή είναι πολύ διαφορετική και συχνά, αν δεν ληφθούν κατάλληλα µέτρα, η
διαφορετική αυτή καθίζηση µεταφράζεται σε ρηγµάτωση στις περιοχές που συνδέουν τα
τµήµατα µε διαφορετικό βάθος (Σχ1α). Σε άλλες περιπτώσεις σε ορισµένα σηµεία του
σκυροδέµατος υπάρχει οπλισµός ή κάποιο στοιχείο (τµήµα του ξυλοτύπου) που παρεµποδίζει
την προς τα κάτω καθίζηση του σκυροδέµατος ενώ στα γειτονικά τµήµατα αυτή δεν
παρεµποδίζεται (Σχ 1β). Το αποτέλεσµα είναι η ρηγµάτωση του σκυροδέµατος. Ο βαθµός
συµπύκνωσης, το µέγεθος της κάθισης του σκυροδέµατος και οι παράγοντες που το
επηρεάζουν, το µέγεθος των ράβδων του οπλισµού και το βάθος τοποθέτησής τους είναι από
τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόµενο.
Σηµειώνεται, ότι οι ρηγµατώσεις αυτές µπορούν να επιδιορθωθούν πολύ απλά αν εγκαίρως,
πριν το σκυρόδεµα χάσει την ικανότητά του για συµπύκνωση, εφαρµοστεί τοπικά επιφανειακό
κοπάνισµα, ή επαναδόνηση ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, απλό µύστρισµα.

α

β

Σχήµα 1: Ρηγµάτωση από καθίζηση σκυροδέµατος σε πλαστική κατάσταση
Για να αποφευχθούν ρωγµές του τύπου αυτού πρέπει:
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να γίνει κατάλληλο πρόγραµµα διάστρωσης και συµπύκνωσης µε τα τµήµατα που έχουν
µεγαλύτερο βάθος να διαστρώνονται και να συµπυκνώνονται πρώτα (και αν είναι δυνατόν
µε σκυρόδεµα του οποίου το ελεύθερο νερό - και εποµένως και η κάθιση - ελαττώνεται στις
υψηλότερες στρώσεις) και µετά διαστρώνονται και συµπυκνώνονται τα µέρη µε µικρότερο
βάθος (βλ ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00 «∆ιάστρωση και Συµπύκνωση Σκυροδέµατος»).



να βελτιωθεί η µελέτη σύνθεσης για να µειωθεί η εξίδρωση του σκυροδέµατος.
ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00
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8.3. ΡΩΓΜΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΟΛΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Όταν το σκυρόδεµα, µετά την αρχική περίοδο συντήρησής του, υποστεί απότοµη ξήρανση,
αναπτύσσει παραµορφώσεις συστολής, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρηγµατώσεις.
Οι ρηγµατώσεις αυτές οφείλονται στην παρεµπόδιση των παραµορφώσεων συστολής. Τα
επιφανειακά στρώµατα του σκυροδέµατος ξηραίνονται και συστέλλονται ενώ τα εσωτερικά
στρώµατα, των οποίων ο ρυθµός ξήρανσης είναι πολύ µικρότερος εκείνου των επιφανειακών,
δεν συστέλλονται και ως εκ τούτου παρεµποδίζουν τις παραµορφώσεις συστολής των
επιφανειακών στρωµάτων µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται τάσεις εφελκυσµού που οδηγούν
τελικά σε ρηγµάτωση. Η παρεµπόδιση των παραµορφώσεων µπορεί επίσης να οφείλεται σε
ακλόνητο γειτονικό στοιχείο ή σε τριβή που αναπτύσσεται µεταξύ του συστελλόµενου
σκυροδέµατος πλάκας δαπέδου και του ακλόνητου υποστρώµατος έδρασης αυτής.
Η ρηγµάτωση εξαρτάται από το µέγεθος της συστολής και από τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς παράγοντες που την επηρεάζουν (σύνθεση σκυροδέµατος, παράγοντες που
επηρεάζουν την ξήρανση πχ θερµοκρασία, υγρασία, άνεµος κ.α.) καθώς επίσης από τον βαθµό
παρεµπόδισης της παραµορφώσεως, το µέτρο ελαστικότητας και την χαλάρωση των
αναπτυσσόµενων τάσεων στο σκυρόδεµα λόγω ερπυσµού. Από τους εσωτερικούς παράγοντες
που επηρεάζουν το µέγεθος της συστολής οι κυριότεροι είναι η ποσότητα του νερού, του
τσιµέντου και των αδρανών καθώς και η αντοχή. Κατά συνέπεια και η ηλικία του σκυροδέµατος
κατά την οποία το φαινόµενο θα αναπτυχθεί επηρεάζει σηµαντικά το µέγεθος της συστολής.
Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή των ρηγµατώσεων του τύπου αυτού
αφορούν κυρίως στην µείωση της συστολής ξήρανσης και την µετάθεση της ανάπτυξης της
συστολής ξήρανσης αργότερα όταν το σκυρόδεµα θα έχει αποκτήσει µεγαλύτερη αντοχή οπότε
και το µέγεθος της συστολής θα είναι µικρότερο. Η µείωση της συστολής ξήρανσης
επιτυγχάνεται µε :


µείωση του νερού ανάµιξης,



αύξηση της ποσότητας των αδρανών,



χρήση ινών.

8.4. ΡΩΓΜΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Στα διάφορα τµήµατα µίας κατασκευής από σκυρόδεµα µπορεί να αναπτυχθούν διαφορές
θερµοκρασίας κατά την έννοια του πάχους του στοιχείου, οι οποίες µπορεί να οφείλονται είτε σε
εσωτερικές ή εξωτερικές αιτίες. Ως εσωτερική αιτία νοείται κυρίως η θερµότητα ενυδάτωσης του
τσιµέντου, η οποία αναπτύσσεται τις πρώτες ηµέρες και ώρες και δεν απάγεται εύκολα προς το
εξωτερικό της διατοµής µε αποτέλεσµα, σε περιπτώσεις µεγάλων σχετικώς διαστάσεων
στοιχείων, η θερµοκρασία του εσωτερικού τµήµατος να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από τη
θερµοκρασία του εξωτερικού. Οι συνεπαγόµενες παραµορφώσεις λόγω θερµικής συστολής των
εξωτερικών στρωµάτων παρεµποδίζονται από τις στρώσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό της
διατοµής, οι οποίες είναι θερµότερες και δεν έχουν τάση να συσταλλούν. Το αποτέλεσµα είναι
ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων και ρηγµάτωση. Στις εξωτερικές αιτίες συµπεριλαµβάνονται οι
θερµοκρασιακές µεταβολές του περιβάλλοντος οι οποίες επιβάλλουν ακόµη και σε στοιχεία
µικρών σχετικά διαστάσεων θερµικές διαφορές µεταξύ εξωτερικών στρώσεων και εσωτερικών
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στρώσεων ή κάτω στρώσεων αν οι στρώσεις αυτές εδράζονται πάνω σε άλλο υλικό (πχ
εδαφική στρώση) που δεν επηρεάζεται από τις θερµοκρασιακές µεταβολές. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι οι πλάκες σκυροδέµατος που εδράζονται επί εδαφικών ή άλλων στρώσεων. Η
ανώτερη πλευρά της πλάκας επηρεάζεται έντονα από τις θερµοκρασιακές µεταβολές του
περιβάλλοντος ενώ ο πυθµένας της πλάκας προστατεύεται από τη στρώση έδρασης και δεν
παρουσιάζει αυτές τις µεταβολές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται θερµοκρασιακή
διαφορά κατά την έννοια του πάχους µε αποτέλεσµα την κύρτωση των στοιχείων, η οποία όταν
παρεµποδίζεται προκαλεί ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων (στη λιγότερο θερµαινόµενη πλευρά)
και ενδεχοµένως ρηγµάτωση. Σηµειώνεται ότι τάσεις στο σκυρόδεµα µπορεί επίσης να
αναπτυχθούν και από µη ευθύγραµµη κατανοµή της θερµοκρασίας µέσα στη µάζα του.
Το µέγεθος των αναπτυσσόµενων τάσεων εξαρτάται από την γεωµετρία του στοιχείου, την
θερµοκρασιακή διαφορά, το µέγεθος της παρεµπόδισης της µετακίνησης, το µέτρο
ελαστικότητας και τον ερπυσµό /χαλάρωση του σκυροδέµατος.
Η αποφυγή των ρηγµατώσεων αυτού του τύπου για το νεαρό σκυρόδεµα επιτυγχάνεται µε µέτρα
τα οποία κυρίως ελαττώνουν τις θερµοκρασιακές διαφορές, όπως:

9.



Κάλυψη των επιφανειών του σκυροδέµατος για να µην πέσει η θερµοκρασία των
επιφανειακών στρώσεων σηµαντικά (τις βραδυνές ή τις πρώτες πρωινές ώρες της επόµενης
ηµέρας από τη σκυροδέτηση) σε σχέση µε την θερµοκρασία του πυρήνα της διατοµής.



Μείωση της ανάπτυξης µεγάλης σχετικώς θερµοκρασίας στις εσωτερικές περιοχές της
διατοµής (πυρήνας) µε χρήση τσιµέντων µε χαµηλή θερµοκρασία ενυδάτωσης, µε ψύξη του
σκυροδέµατος ώστε η αρχική του θερµοκρασία διάστρωσης να είναι όσο το δυνατόν
χαµηλότερη και µε µείωση της ποσότητας του τσιµέντου.



Για τις διατοµές µεγάλων διαστάσεων
−

διάστρωση του σκυροδέµατος κατά στρώσεις µε χρονική απόσταση για κάθε στρώση,
έτσι ώστε να δίνεται ο χρόνος για απαγωγή της παραγόµενης θερµότητας,

−

τεχνητή ψύξη του σκυροδέµατος µε κυκλοφορία ψυχρού νερού µέσα σε σωλήνες
ενσωµατούµενους στη µάζα του σκυροδέµατος.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ελέγχεται αν τηρούνται οι διατάξεις της Προδιαγραφής αυτής ήτοι α) αν τα υλικά είναι τα
προδιαγραφόµενα, β) αν η συντήρηση διαρκεί όσο διάστηµα προβλέπεται, γ) αν γίνεται κατά
οµοιόµορφο τρόπο σε όλα τα σηµεία της κατασκευής και αν ακολουθούνται σωστά οι οδηγίες.
Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συντήρησης και εν γένει πρόοδος της σκληρύνσεως
ελέγχεται µε δοκίµια, τα οποία παραµένουν δίπλα στο έργο και συντηρούνται όπως αυτό
(δοκίµια του έργου). Οι αντοχές αυτών των δοκιµίων δεν θα λαµβάνονται υπόψη στους ελέγχους
συµµορφώσεως.
Τα δοκίµια θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τη µέθοδο Ελέγχου ΣΚ –304.
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10. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ– ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τα υλικά που χρησιµοποιούµε για την συντήρηση πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο όπου δεν
θα υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των ιδιοτήτων τους και χαρακτηριστικών τους. Ιδιαίτερα τα
ειδικά υγρά που είναι εύφλεκτα, όταν αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους πρέπει να
λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα προστασίας για τον αερισµό του χώρου. Η ασφάλεια και οι
συνθήκες εργασίας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο αρχικό στάδιο σχεδιασµού των εργασιών
συντήρησης καθώς και κατά την οργάνωση της εργασίας για την πρόβλεψη των κινδύνων και
την εφαρµογή προληπτικών µέτρων. Είναι απαραίτητα η παροχή των κατάλληλων µέσων
ασφαλούς εργασίας .
Κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύµφωνα τις
Υπουργικές Αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/177 (ΦΕΚ/266
Β’/14-01-2001).
Όλες οι εργασίες που διεξάγονται πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς και την
σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία.

11. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε µέτρα τετραγωνικά επιφανείας σκυροδέµατος η οποία έχει υποστεί την προδιαγραφείσα
πρότυπη συντήρηση, εφόσον αυτή προβλέπεται στο οικείο τιµολόγιο ότι θα αµείβεται ιδιαιτέρως,
ειδάλλως η σχετική δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του σκυροδέµατος, για τα
επιµετρηθέντα κυβικά µέτρα σκυροδέµατος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ΠΕΤΕΠ 01-0101-00 ‘’Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος’’.
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