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∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος

1.

ΠΕΤΕΠ

01-01-05-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι οι τεχνικές δόνησης του σκυροδέµατος, το πεδίο
εφαρµογής τους και οι ορθές πρακτικές κατά περίπτωση.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΩΝ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Συµπύκνωση σκυροδέµατος είναι η διαδικασία αποµάκρυνσης του εγκλωβισµένου αέρα από το
νωπό σκυρόδεµα αµέσως µετά την χύτευσή του στον ξυλότυπο και η επίτευξη της µέγιστης
πυκνότητάς του µέσω της ταξινόµησης των αδρανών σε πυκνή διάταξη.
Η περιεκτικότητα του σκυροδέµατος σε αέρα αµέσως µετά την τοποθέτησή του στον ξυλότυπο
κυµαίνεται από 5 έως 20%.
Η επίδραση της συµπύκνωσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η θλιπτική αντοχή σκυροδέµατος µε
περιεκτικότητα αέρα 5% είναι περίπου το 80% της αντίστοιχης του καλά συµπυκνωµένου
σκυροδέµατος. Με περιεκτικότητα αέρα 10% η αντοχή µειώνεται µέχρι και 50%.
Συµπύκνωση µέχρις ενός σηµείου επιτυγχάνεται µε συµπίεση, κοπάνισµα και µε βύθιση
σιδηρόβεργας στο σκυρόδεµα. Η πλήρης ωστόσο συµπύκνωση επιτυγχάνεται µε εφαρµογή
δόνησης, η οποία προκαλεί την προσωρινή µείωση (ή πλήρη εξουδετέρωση) της τριβής και
πρόσφυσης µεταξύ των συστατικών του σκυροδέµατος και οδηγεί στη ρευστοποίησή του.
Κατά την εφαρµογή της δόνησης η περίσσεια του νερού και του τσιµεντοπολτού, της πάστας
καθώς και ο εγκλωβισµένος αέρας οδηγούνται προς την επιφάνεια µέσω τριχοειδών. Το νερό
µειώνει το ιξώδες του τσιµεντοπολτού µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι εσωτερικές τριβές και το
νωπό σκυρόδεµα να µετατρέπεται στιγµιαία σε υδαρές ρευστό.
Τα αδρανή περιστρέφονται και κατακαθίζουν υπό την επίδραση του βάρους τους, αποκτώντας την
µέγιστη πυκνότητα. Ο τσιµεντοπολτός αναδύεται στην επιφάνεια γεµίζοντας τα κενά και
σφηνώνοντας τα αδρανή.
Τα καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται όταν η συχνότητα δόνησης εξισώνεται µε την
ιδιοσυχνότητα των συστατικών του σκυροδέµατος (εξαρτάται από το µέγεθος των αδρανών).
Μεγάλα αδρανή έχουν µικρότερη ιδιοσυχνότητα και µικρά αδρανή έχουν µεγαλύτερη, οπότε η
µετακίνηση αδρανών µεγάλης διαµέτρου επιτυγχάνεται µε µικρές συχνότητες, ενώ η µετακίνηση
µικρών αδρανών µε µεγαλύτερες. Πειραµατικά (για το σύνηθες σκυρόδεµα µε αδρανή έως 32 mm)
έχει αποδειχθεί ότι η καλύτερη συµπύκνωση επιτυγχάνεται µε δόνηση µεταξύ 11.000 και 12.000
στροφών ανά λεπτό (180 - 200 Hz).
Η σύνθεση του σκυροδέµατος (λόγος νερού προς τσιµέντο, πυκνότητα, ειδικό βάρος και σχήµα
αδρανών), προσδιορίζει την απαιτούµενη συµπύκνωση και κατά συνέπεια τον τρόπο µε τον οποίο
αυτή θα επιτευχθεί. Εάν ο τσιµεντοπολτός βρίσκεται σε περίσσεια, το σκυρόδεµα είναι πολύ
ΠΕΤΕΠ:01-01-05-00
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πλαστικό και απαιτείται πολύ µικρή συµπύκνωση καθώς η σχετική µετακίνηση µεταξύ των
αδρανών επιτυγχάνεται µε φυσικό τρόπο χωρίς δόνηση. Εάν το σκυρόδεµα είναι ύφυγρο
απαιτείται ισχυρότερη δόνηση για την ρευστοποίησή του.

2.2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Για τη συµπύκνωση του σκυροδέµατος χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα εργαλεία, συσκευές και
µέθοδοι:
-

∆ονητικοί κόπανοι

-

Οδοστρωτήρες (δονητικοί)

-

Επιφανειακοί δονητές (δονητικές πλάκες, δονητικές δοκοί)

-

Εσωτερικοί δονητές (εµβαπτιζόµενοι)

-

Εξωτερικοί δονητές

-

Σιδερόβεργες

-

Κτύπηµα ξυλοτύπου

-

Επαναδόνηση

Η καταλληλότητα κάθε µεθόδου ή τύπου εξοπλισµού εξαρτάται από την κάθιση του σκυροδέµατος,
η οποία αποτελεί δείκτη της εργασιµότητος. Σύµφωνα µε τον ΚΤΣ η κάθιση διακρίνεται στις
κατηγορίες S1 έως S4.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΙΣΗΣ
S1

S2

S3

S4

ΚΟΠΑΝΟΣ

*

*

∆ΟΝΟΥΜΕΝΟΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

*

*

∆ΟΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ

*

∆ΟΝΗΤΙΚΗ ∆ΟΚΟΣ

*

*

*

*

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ∆ΟΝΗΤΗΣ

*

*

*

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ∆ΟΝΗΤΗΣ

*

*

*

ΚΤΥΠΗΜΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ

*

*

ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑ

*

*

ΕΠΑΝΑ∆ΟΝΗΣΗ

*

*

2.2.1.

∆ονητικοί κόπανοι, δονητικές πλάκες και δοκοί, δονητικοί οδοστρωτήρες

Είναι βενζινοκίνητοι ή πετρελαιοκίνητοι δονητές µε δονούµενες πλάκες, δοκούς ή κυλίνδρους.
Χρησιµοποιούνται τόσο για την συµπύκνωση του σκυροδέµατος όσο και για την συµπύκνωση
επιχωµάτων.
Είναι κατάλληλοι για συµπύκνωση ύφυγρου σκυροδέµατος κατηγορίας κάθισης S1 έως S2 σε
στρώσεις πάχους έως 20 cm.
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Υπάρχουν µηχανήµατα διαφόρων µεγεθών. Κριτήρια επιλογής είναι το µέγεθος της φυγόκεντρης
δύναµης που παράγουν και το πλάτος της πλάκας ή του τυµπάνου. Η συµπύκνωση εφαρµόζεται
µέχρις ότου η επιφάνεια του σκυροδέµατος οµαλοποιηθεί και αποκτήσει υγρή και οµοιόµορφη
όψη.
Οι δονητικοί οδοστρωτήρες είναι κατάλληλοι για οδοστρώµατα από ύφυγρο συµπυκνούµενο
σκυρόδεµα (RCC: roller compacted concrete).
Οι δονητικές δοκοί θα χρησιµοποιούνται µετά από συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές σε
πλάκες µε ιδιαίτερες απαιτήσεις επιπεδότητας. Μπορούν να χρησιµοποιούνται επίσης για την
συµπύκνωση πλακών µε πάχος έως 20 cm, κατηγορίας S3 και S4 αλλά µε την προϋπόθεση ότι η
συµπύκνωση στις δοκούς και κοντά στους ακραίους ξυλότυπους θα γίνεται µε εσωτερικούς
δονητές.
Η χρήση τους επιβάλλεται στις πλάκες επί εδάφους. Στις περιπτώσεις αυτές οι εσωτερικοί δονητές
είναι αναποτελεσµατικοί λόγω της απορρόφησης των κραδασµών από το υπέδαφος.

2.2.2.

Εξωτερικοί δονητές

∆ιακρίνονται σε ηλεκτροκίνητους και πεπιεσµένου αέρα. Η δόνηση δηµιουργείται από την
περιστροφή έκκεντρης µάζας. Οι δονητές θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ρύθµισης της
συχνότητας στην περιοχή µεταξύ 4500 δονήσεων ανά λεπτό (75 Hz) και 9000 δονήσεων ανά
λεπτό (150 Hz).
Είναι κατάλληλη για την παραγωγή προκατασκευασµένων στοιχείων και για σκυροδετήσεις µε
ολισθαίνοντες σιδηρότυπους (π.χ. βάθρων γεφυρών).
Μπορεί να είναι σταθεροί (σε συγκεκριµένο σηµείο του καλουπιού), κινητοί ή/και να τοποθετούνται
στα στηρίγµατα του καλουπιού και όχι απ’ ευθείας στην επιφάνειά του.
Η χρήση των δονητών αυτών και η επιλογή της θέσης τους θα γίνεται µόνον από έµπειρους
τεχνικούς.

2.2.3.

Εσωτερικοί δονητές

Οι εσωτερικοί δονητές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
-

∆ονητές µε εύκαµπτο κινητήριο άξονα.

-

∆ονητές µε ηλεκτρικό κινητήρα ενσωµατωµένο στο κέλυφος του δονητή.

-

∆ονητές µε πνευµατική κίνηση.

∆ονητές µε εύκαµπτο κινητήριο άξονα
Αποτελούνται από:
-

Κινητήρια διάταξη (πετρελαίου, βενζίνης ή ηλεκτρική).

-

Εύκαµπτο άξονα µετάδοσης της κίνησης εντός σταθερού ελαστικού περιβλήµατος (οπλισµένου
ελαστικού σωλήνα).

-

∆ονούµενη κεφαλή σε διαµέτρους από 18 mm έως 75 mm, µε ταχυσύνδεσµο προσαρµογής
στον ελαστικό άξονα µετάδοσης κίνησης.

Η δόνηση δηµιουργείται από την περιστροφή έκκεντρης µάζας στην κεφαλή του δονητή (ρύγχος).
Οι στροφές µπορούν να ρυθµίζονται µε κατάλληλο µηχανισµό (πολλαπλασιαστή).
Οι δονητές της κατηγορίας αυτής έχουν µικρή διάµετρο κεφαλής και είναι κατάλληλοι σε
περιπτώσεις ύπαρξης πυκνού οπλισµού, για στοιχεία µε µικρές διαστάσεις, καθώς και για τις
σκυροδετήσεις κόµβων ή προκατασκευασµένων στοιχείων.
ΠΕΤΕΠ:01-01-05-00
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Η εµβέλεια (µήκος σωλήνα µετάδοσης της κίνησης) είναι περιορισµένη µε συνέπεια την ανάγκη
συχνής µετακίνησης του κινητήρα (συνήθως απαιτείται η χρησιµοποίηση πρόσθετου εργάτη για τις
µετακινήσεις αυτές).
∆ονητές µε ηλεκτρικό κινητήρα ενσωµατωµένο στην κεφαλή
Λειτουργούν υπό τάση 380, 220 ή 42 Volts. Ο ηλεκτρικός κινητήρας και η έκκεντρη µάζα
βρίσκονται στην κεφαλή. Έχουν µικρό βάρος και εµβέλεια από 15 έως 25 µέτρα. Συνήθως
διατίθενται σε διαµέτρους από 30 mm έως 80 mm. Ο χειρισµός τους γίνεται από ένα µόνο τεχνίτη.
Είναι ιδιαίτερα ευπαθείς όταν λειτουργούν στον αέρα (εκτός σκυροδέµατος).
Πνευµατικοί δονητές
Τροφοδοτούνται
από
αεροσυµπιεστή.
∆ιακρίνονται
σε
παλινδροµικούς/κρουστικούς,
περιστροφικούς ή κινούµενης σφαίρας. Μετά την εκτόνωση ο αέρας διαφεύγει µέσα από σωλήνα
χαµηλής πίεσης που περιβάλλει τον σωλήνα τροφοδοσίας πεπιεσµένου αέρα.
Στους εµβαπτιζόµενους δονητές πεπιεσµένου αέρα η κινητήρια διάταξη συνήθως ευρίσκεται εκτός
της κεφαλής οπότε η διάµετρος του σωλήνα και το βάρος της κεφαλής είναι µικρά. Το µειονέκτηµα
των δονητών αυτών είναι το περιορισµένο µήκος του σωλήνα προσαγωγής αέρα (διαφορετικά
προκύπτει υπερβολική πτώση πίεσης) το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2,00 m.
Η συχνότητα δόνησης των πνευµατικών δονητών εξαρτάται σηµαντικά από την συνεκτικότητα του
σκυροδέµατος. Η ταχύτητα δόνησης στο σκυρόδεµα µπορεί να είναι ακόµη και 60 % µικρότερη
από την ταχύτητα δόνησης στον αέρα. Εάν το σκυρόδεµα είναι πολύ συνεκτικό η ταχύτητα
δόνησης θα µειωθεί σηµαντικά και θα µειωθεί η ακτίνα συµπύκνωσης.

2.3. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΚΩΣ 2000: Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (2000).

3.

ΚΤΣ:

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (1997/2001).

ACI309R:

Guide for Consolidation of Concrete - ACI Manual for Concrete Practice 2000. Οδηγός συµπύκνωσης σκυροδέµατος. Εγχειρίδιο του Αµερικανικού Ινστιτούτου
Σκυροδέµατος.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΟΝΗΤΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Επισηµαίνεται ότι η χρήση εσωτερικού δονητή απαγορεύεται στις εξής περιπτώσεις:
-

Όταν ο δονητής δεν βυθίζεται στο σκυρόδεµα µε το ίδιο βάρος του και πρέπει να εφαρµοσθεί
πρόσθετη δύναµη στο δονητή ώστε να εισχωρήσει στο σκυρόδεµα.

-

Όταν η οπή που δηµιουργείται στο σκυρόδεµα µε την είσοδο του δονητή δεν κλείνει όταν
αυτός αποσύρεται.

Εφιστάται η προσοχή στις περιπτώσεις σκυροδεµάτων µε υψηλό υδατοτσιµεντοσυντελεστή: η
χρήση εσωτερικών δονητών µπορεί να οδηγήσει σε απόµειξη του σκυροδέµατος.

3.2. ΕΚΛΟΓΗ ∆ΟΝΗΤΗ
Η επιλογή του εσωτερικού δονητή γίνεται µε βάση την εργασιµότητα του νωπού σκυροδέµατος
όπως αυτή εκφράζεται από την κατηγορία κάθισης (πίνακας παραγράφου 2.2).

4/8

ΠΕΤΕΠ:01-01-05-00

∆ΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Οι συνήθεις τυποποιηµένες διάµετροι των εσωτερικών δονητών είναι 30, 40, 48, 57 και 65 έως
80 mm. ∆ιατίθενται επίσης δονητές Φ 18 έως 25 mm κατάλληλοι για εργαστήρια ή σε περιπτώσεις
πυκνού οπλισµού, καθώς και δονητές µε διάµετρο έως 150 mm για χρήση σε σκυροδετήσεις
µεγάλου πάχους (mass concrete) µε µεγάλων διαστάσεων αδρανή.
Για την εκλογή του δονητή θα λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
-

Απόσταση οπλισµού
Η διάµετρος του δονητή θα είναι τέτοια ώστε η εισχώρηση και η ανάσυρση του δονητή να
γίνεται χωρίς την ανάγκη επιβολής ιδιαίτερης δύναµης, πράγµα που πέραν της κακής
συµπύκνωσης έχει και ως αποτέλεσµα την βλάβη του ίδιου του δονητή. Η δόνηση των ράβδων
οπλισµού έχει σαν αποτέλεσµα την συγκέντρωση λεπτόκοκκων αδρανών στην περίµετρό τους
που οδηγεί στην τοπική γείωση της αντοχής του σκυροδέµατος. Πρέπει όµως να λαµβάνεται
υπόψη ότι οι δονητές µικρής διαµέτρου έχουν περιορισµένη ακτίνα δράσεως, οπότε απαιτείται
περισσότερος χρόνος για την επαρκή δόνηση του σκυροδέµατος. Σε στοιχεία µε µεγάλη
πυκνότητα οπλισµού συνιστάται να προβλέπονται (κατά το σιδέρωµα) θέσεις για την είσοδο
του δονητή.

-

Όγκος σκυροδέτησης
Οι συνήθεις δονητές έχουν θεωρητική ικανότητα δόνησης από 5 m3/h έως 50 m3/h, ανάλογα µε
την διάµετρο και το µήκος τους. Ο υπολογισµός του αριθµού των απαιτουµένων δονητών
πρέπει να γίνεται µε βάση απόδοση ίση προς το 50% της θεωρητικής.

-

Ακτίνα ενέργειας του δονητή
Η ακτίνα του νοητού κυλίνδρου στον οποίο µεταδίδεται η δόνηση κατά την είσοδο του δονητή
είναι περίπου δεκαπλάσια της ακτίνας του δονητή και εξαρτάται εκτός από την ισχύ του δονητή,
από την συνεκτικότητα του σκυροδέµατος και το µέγεθος των αδρανών. Είναι ως εκ τούτου
σκόπιµο να διαπιστώνεται κάθε φορά επί τόπου, µε εκτίµηση του κύκλου από τον οποίο
αναδύονται φυσαλίδες αέρα, τσιµεντοπολτός και νερό κατά τη λειτουργία του δονητή.

-

Απόσταση εφαρµογής σηµείων δόνησης
Η απόσταση των σηµείων εφαρµογής της δόνησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
εξασφαλίζεται αλληλοκάλυψη των κύκλων ενέργειας του δονητή. Στις περιπτώσεις που η
αποτελεσµατικότητα της δόνησης δεν µπορεί να ελεγχθεί οπτικά (π.χ. τοιχία µεγάλου ύψους), η
εµπειρία του χειριστή αποτελεί τον πλέον σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας.

-

Πάχος στρώσης σκυροδέτησης
Το πάχος του νωπού σκυροδέµατος στο οποίο εφαρµόζεται δόνηση δεν θα είναι µεγαλύτερο
από 50 cm.

3.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΟΝΗΤΗ
3.3.1.

Γενικά

-

Η εισχώρηση του δονητή στο σκυρόδεµα θα γίνεται γρήγορα, έτσι ώστε να µην προλάβει να
συµπυκνωθεί πρώτη η ανώτερη στοιβάδα του σκυροδέµατος, γιατί έτσι παρεµποδίζεται η
διαφυγή του αέρα και της περίσσειας νερού των κατωτέρων στρωµάτων στην επιφάνεια και δεν
µπορεί να γίνει συµπύκνωση ολόκληρης της µάζας του σκυροδέµατος.

-

Η ανάσυρση του δονητή θα γίνεται αργά, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την µεταφορά
της δόνησης στη µάζα του σκυροδέµατος, την ταξινόµηση των αδρανών, την απαγωγή του
αέρα, του νερού και της περίσσειας του τσιµεντοπολτού. Η ταχύτητα ανάσυρσης θα είναι 4 εως
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8 cm/sec ανάλογα µε την συνεκτικότητα του σκυροδέµατος. Η γρήγορη ανάσυρση του δονητή
είναι η πιο συνηθισµένη αιτία κακής συµπύκνωσης.
-

Η δόνηση θα σταµατά όταν η ανάδυση των φυσαλίδων αέρα αρχίσει να γίνεται σποραδική και
στην επιφάνεια έχει σχηµατισθεί λεπτό λείο στρώµα τσιµεντοπολτού καλυµµένο από το νερό
που έχει ανέλθει.

-

Κατά την δόνηση επαλλήλων στρώσεων σκυροδέµατος, ο δονητής πρέπει να εισέρχεται στην
αµέσως προηγουµένως συµπυκνωµένη στρώση 5 έως 10 cm ώστε να απελευθερώνονται τόσο
ο αέρας που έχει εγκλωβισθεί στο επίπεδο που βρίσκεται µεταξύ των δύο στρώσεων, όσο και
το επιφανειακό στρώµα τσιµεντοπολτού της προηγουµένης στρώσης. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται η οµογενοποίηση του σκυροδέµατος της κάτω στοιβάδας της άνω στρώσης και
της άνω στοιβάδας της κάτω στρώσης (οµοιοµορφία σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος).
Νοείται ότι η κάτω στρώση πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση που να επιτρέπει την είσοδο του
δονητή υπό την επίδραση του βάρους του χωρίς την επιβολή πρόσθετης δύναµης.

3.3.2.

Ειδικές περιπτώσεις συµπύκνωσης

Συµπύκνωση και οπλισµός
Παρόλο που δεν είναι πάντοτε εφικτό, θα επιδιώκεται να µην εφαρµόζεται δόνηση επί του
οπλισµού, γιατί έχει ως συνέπεια την συγκέντρωση λεπτόκοκκων αδρανών γύρω από τις ράβδους
που επιφέρουν την τοπική µείωση της αντοχής του σκυροδέµατος.
Όταν δονείται ο οπλισµός παρατηρούνται συχνά στην ορατή επιφάνεια του σκυροδέµατος ίχνη
στις θέσεις του οπλισµού.
Σε περιπτώσεις σκυροδετήσεων µεγάλης χρονικής διάρκειας, η δόνηση του οπλισµού έχει σαν
αποτέλεσµα την µεταφορά κραδασµών στις υποκείµενες στρώσεις του σκυροδέµατος που έχουν
ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν αντοχή και συνέπεια την δηµιουργία µικρορηγµατώσεων στην
περιοχή γύρω από τον οπλισµό, που οδηγούν σε µείωση της συνάφειας και καθιστούν τον
οπλισµό ευπαθέστερο σε διάβρωση.
Στις γωνίες και κατά µήκος των ακµών του καλουπιού και γενικά όταν η επικάλυψη του
σιδηροπλισµού είναι περιορισµένη θα γίνεται επιµεληµένη συµπύκνωση για να µην παραµένουν
κενά που δεν έχουν πληρωθεί από σκυρόδεµα.
Συµπύκνωση διατοµών σκυροδέµατος µικρού πάχους
Κατά την συµπύκνωση διατοµών µικρού πάχους (δάπεδα, πλάκες) θα επιδιώκεται να εισέρχεται
και να κινείται ο δονητής σχεδόν οριζόντια, ανάµεσα στις σχάρες οπλισµού. Οι διαδοχικές
διαδροµές του δονητή πρέπει να είναι παράλληλες.
Καταλληλότεροι για τις περιπτώσεις αυτές είναι οι δονητές µικρού µήκους κεφαλής µε κοντό
λάστιχο.
Συµπύκνωση σκυροδέµατος υποστυλωµάτων
Εάν η σκυροδέτηση γίνεται χωρίς διακοπή (προϋποτίθεται ότι το καλούπι έχει την απαιτούµενη
αντοχή), ο δονητής θα παραµένει µέσα στο σκυρόδεµα καθ’ όλη την διάρκεια της σκυροδέτησης
και θα παρακολουθεί σε υστέρηση την ανερχόµενη στάθµη του σκυροδέµατος (πρέπει δηλαδή να
διατηρείται διαρκώς κάτω από την επιφάνεια του σκυροδέµατος).
Τα υποστυλώµατα θα επιδιώκεται να δονούνται µε δονητές ακτίνας ενεργείας που θα καλύπτει
ολόκληρη την επιφάνειά τους.
Ο δονητής θα τοποθετείται στην βάση του υποστυλώµατος πριν από την έναρξη της
σκυροδέτησης µε το διακόπτη κλειστό και θα ενεργοποιείται µόλις αρχίσει η τροφοδοσία του
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σκυροδέµατος για την εξασφάλιση καλύτερης συµπύκνωσης στην ένωση του παλαιού µε το νέο
σκυρόδεµα.
Σκυροδέτηση σε περιοχές µε ενσωµατούµενα στοιχεία και εσοχές του καλουπιού
Η µεταφορά σκυροδέµατος µε τον δονητή γενικά απαγορεύεται. Ωστόσο στις θέσεις που πρέπει να
προωθηθεί το σκυρόδεµα κάτω από ενσωµατούµενα στοιχεία (π.χ. σωλήνες) ή οπές
περιχαρακωµένες µε καλούπι ή διογκωµένη πολυστερίνη (π.χ. παράθυρα σε τοιχία ή τρύπες
µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τοιχία) η σκυροδέτηση και η δόνηση θα γίνεται µονόπλευρα και
µέσω της δόνησης θα µεταφέρεται το σκυρόδεµα στην απέναντι πλευρά. Όταν το σκυρόδεµα
πληρώσει την περιοχή κάτω από το άνοιγµα θα ακολουθεί σκυροδέτηση και από την άλλη πλευρά.
Όταν εγκιβωτισθεί πλήρως το ενσωµατούµενο στοιχείο θα γίνεται επαναδόνηση.
Επαναδόνηση
Η επαναδόνηση είναι πρόσθετη διαδικασία για επιπλέον αύξηση της πυκνότητας και της αντοχής
του σκυροδέµατος, ειδικότερα σε περιπτώσεις υψηλής περιεκτικότητας σε νερό ή ταχείας
σκυροδέτησης.
Επιµεληµένη επαναδόνηση απαιτείται και στις περιπτώσεις πυκνού οπλισµού επειδή
παρουσιάζονται κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους οπλισµού. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται
και η ποιότητα των ορατών επιφανειών.
Με την προϋπόθεση ότι το σκυρόδεµα είναι ακόµα εργάσιµο, η επαναδόνηση µπορεί να γίνει
ακόµα και µία ώρα ή περισσότερο µετά την αρχική δόνηση. Ο δονητής πρέπει να βυθίζεται στο
σκυρόδεµα µόνο µε το βάρος του, ενώ κατά την έξοδο η οπή του σκυροδέµατος πρέπει να κλείνει.
Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, η επαναδόνηση απαγορεύεται.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Απαιτούνται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι:

5.

-

∆ιαπίστωση της ορθής επιλογής δονητή και της µεθοδολογίας δόνησης.

-

Παρακολούθηση των εργασιών κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης και συµπύκνωσης και
διαπίστωση τόσο της σωστής διαδικασίας δόνησης όσο και της επίτευξης του προσδοκωµένου
αποτελέσµατος.

-

Έλεγχος των επιφανειών του σκυροδέµατος µετά την αφαίρεση των καλουπιών για την
διαπίστωση εµφανών κακοτεχνιών οφειλοµένων στην δόνηση (ύπαρξη φωλεών, εµφανείς
ράβδοι οπλισµού κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει την
επιφάνεια µε κατάλληλα υλικά (τσιµεντοειδή, διογκωτικά κονιάµατα κ.λπ.), σύµφωνα µε τις
εντολές της Υπηρεσίας. Οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Απαιτείται η λήψη µέτρων ασφαλείας για το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια
της παρούσης ΠΕΤΕΠ µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία, την µελέτη µέτρων ασφαλείας και
υγείας των εργαζοµένων (Ν 1396/83) καθώς και την υποχρέωση χρήσης των µέσων ατοµικής
προστασίας σε κάθε επί µέρους εκτελούµενη εργασία και τις άλλες απαιτήσεις του Π.∆. 17/96
‘’Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ’’ και τις σχετικές τροποποιήσεις του µε
το Προεδρικό ∆ιάταγµα 159/99. Κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το
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ΦΑΥ και το ΣΑΥ σύµφωνα τις Υπουργικές Αποφάσεις ∆ΙΠΑ∆/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-012003) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).
Επιπρόσθετα, εάν χρησιµοποιούνται ηλεκτροκίνητοι δονητές, θα γίνεται προσεκτικός έλεγχος των
καλωδίων τροφοδοσίας.
Τα δάπεδα εργασίας θα ελέγχονται και θα ενισχύονται αν απαιτείται, ώστε να είναι σταθερή και
ασφαλή κατά την εφαρµογή της δόνησης.

6.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Η δονητική συµπύκνωση του σκυροδέµατος εντάσσεται στις εργασίες διάστρωσης - συµπύκνωσης
σκυροδέµατος (ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00) και δεν επιµετράται ιδιαιτέρως.
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